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তুমিক 
, অধুনা মাতৃ ভাষার দিন্ দিন শ্রীরৃদ্ধি দেখা যাইতেছে । 

অনেকানেক কৃতবিদ্য যুবক বিজাতীয় ভাষা হইতে নানা 
বিষয় স্কলন করিয়া বঙ্গভাষাঁর শোভা! সংবদ্ধন করিতেছে, 

এবং তদীনুষঙ্গিক স্বদেশের বিশেষ উন্নতি সাধন ও হইতেছে। 
বিজাতীয় 'ভাষায় কোন বিষয় শিক্ষ। করা যেরূপ কঠিন ও: 
আয়াস সাধ্য, মাতৃ ভাষায় সেরূপ নহে । অন্যান্য বিষয় 

শিক্ষা অপেক্ষা শারীর বিজ্ঞান শিক্ষা করা মনুষ্যের পক্ষে 

বিশেষ উপকারী, স্থৃতরাঁৎ সর্ববতোভাবে কর্তব্য তাহার আর 
কিছু মাত্র সন্দেহ নধই। ইহা স্প্উই প্রতীয়মান হইতেছে 
যে কএক বৎসর পুর্বেব চিকিৎসা বিদ্যা বিষয়ে বঙ্গভাষায় 
রীতিমত পুস্তক না থাকাতে মেডিকাল কাঁলেজের বাঙ্গাল! 
বিভাগের ছাত্রগণকে কেবল মাত্র অধ্যাপক দিগের উপদেশের 
উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হইউ . এক্ষণে চিকিৎসা বিদ্যা 
বিষয়ে পরিচিত হইবার উপায় সাতিশয় স্থলভ হইয়া! উঠি- 
য়াছে। বৃহদারার পুস্তক সমূহঃ যথা, শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গীপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায় কৃত; “চিকিৎসা তন্তু, » শ্রীযুক্ত বাবু ছুর্গাদাস কর 

কৃত ভৈষজ্য রন্্াবলি” শ্রীযুক্ত বাবু ঝানাই লাল দে রায়বা- 
হাছুর কৃত, “কীর্মিতি 'নিরণীতিঃ ও শ্রীযুক্ত বাবু রামনারায়ণ দাস, 

রায়বাহাছুর কৃত, “অস্ত বিদ্যা, ও আর আর নানা ব্যক্তি কর্তৃক 
পুস্তক সমূহ মুদ্রান্কিত হইয়া প্রচলিত হওয়াতে. অধুনা মেডি 
কাল কালেজের ছাত্রদিগের শিক্ষার পক্ষে, অন্যকে স্থবিধা, 
ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই। বৃহদাকার পুস্তক সমূহ পঠন্দশায় 



৮/০ 

অল্নকালের মধ্যে অভ্যায় করা পরীক্ষার্থী ছাত্রদিগের পক্ষে 
সুক্থিন ইহ! বোধ হয় সঁফলেই মুক্তকণ্ঠে' স্বীকার করিবেন । 
অল্প সময়ের মধ্যে গীড়ার প্রকৃতি নির্ণয় কৃরিতে পারা যায়, 
এই অভিপ্রায়ে আমি, নানা গ্রস্থ'হইতে সংগ্রহ করিয়। “ রৌগ্ 

নিদান ” নামে এক খাঁন অভিনব পুস্তক বঙ্গভাষায় প্রকাশিত 
করিলাম । ইহাতে রোগের লক্ষণ, কারণ, প্রকৃতি__তন্ত 
€ চ805610%) ), মৃত দেহ পরীক্ষা, ও চিকিৎসা .সংক্ষেপে 
সমস্তই লিখিত হইল। বিশেষতঃ নিদাঁন বিষয়টী বিশিষ্ট 
রূপে ব্যাখ্যা করা হৃইয়াছে। ইংরাজি চিকিৎসা মতে রোগ 
নিদার্* বলিয়। পুস্তক অদ্যাপি' প্রকাশিত হয় নাই, আমি বহু 
আয়াস ও পরিশ্রম সহকারে পুস্তক খানি রচন| করিলাম, 

কিন্তু জানিনা জন সমাজে সমাদূত কি ঘ্বণিত হইবে, 
তবে এই মাত্র ভরসা যদি শ্রই গ্রন্থ পাঠ করিয়া চিকিৎসা” 
শিক্ষার্থী গণের কিছুমাত্র উপকার দর্শে তাহা হইলে আমার 
পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব ।.. পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত 

স্বীকার করিতেছি থে হাওড়া বিভাগের বিদ্যালয় সমূহের 
ডেপুটি ইনম্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু মাধবচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় 
হইতে বিশেষ সাহায়্য পাইয়াছি। 

শ্রী গ্রমণনাঁথ দাঁস। 



রোগ নিদান ও চিকিৎসা । 

স্বররোগ- নিদান ও চি্িৎসা । 

১। মানব দেহ যে সমস্ত রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়, 

তন্মধ্যে স্বর একটি রিশেষ রোগ বলিয়া পরিগণিত । এবং খন কখন 
ইহা অন্যান) পীড়ারও আনুষক্লিক লক্ষণের মুধে) গণ্য হইয়া থাকে |? 

এই রোগ বিবিধ আকারে প্রকাশ পায়। প্ 

ইহ। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, যে শরীরের মধ্যে কোন প্রকার 
প্রদাহ ঘটলে, জ্বরের সমস্ত লক্ষণাদি €্যেণা, দ্রুত নাড়ী, পিপাসা, অ- 
পেক্ষা কৃত উত্তগ্ত চর্ম, মন্দাপ্ি, অস্পপরিমিত আরক্তিম গ্রত্রাব, ইত্যাদি) 
প্রকাশ পাইয়া থাকে |" একারণ জ্বরের কৌন লক্ষণ প্রকাশ পাইলে 

যাক্সিক কোন পীড়। আছে কি না তাহ! বিশেষ করিয়। দেখিবে 1 

(আর ইহাও ম্মরণ রাখিতে হইবে যে শৈশবাবস্থায় দন্তোক্চামের 
ব্যতিক্রম ব? অজীর্ন তা বশতঃ জ্বরের সমস্ত লক্ষণই প্রকাশ পায় ) কিন্তু 
শারীরিক কোন যন্ত্র প্রদাহ বিশিষ্ট দেখিলে ইহ! কখনই মনে কর! 

উচিত নয় যে প্রদাহ হেতু জ্বর উৎপন্ন হইয়াছে। কেননা জ্বর হেতু 
স্থাঁনক প্রদাহ (79021 177100000206195 ) উহ্পপাদিত হয়| জ্বরই 

প্রদাহের কারণ, অথব। প্রদাহ শ্বরের কারণ ইহা বিশেষ রূপে অবগত 
হইবার জন্য রোগীর ,পীড়ার আনৃগুর্কিকু সমস্ত বিবরণ জ্ঞাত হওয়া 
উচিত। 

২। ভ্বর নির্দিষ্ট করিবার জন্য রোগ নির্শনের যে সমস্ত ভৌতিক 

পরীক্ষা অবধারিত আছে, তাহ! অবলম্বন করিতে হইবে | এতন্িন্ন তাপ 
মান যন্ত্র বারা শীরীরিক উষ্ণত1 পরীক্ষা" করিতে হইবে । এই বস্তটা, 
“কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় তাহা! শিষ্পে লিখিত হইল | এই যন্ত্রটার 

(প্রথমে হস্তের ঘধ্ণ দ্বারা “উত্তপ্ত করতঃ ) যে অংশে পারদ থাকে সেই. 

অংশটি রোগীর কক্ষ (410) মধ্যে স্থাপিত করিয়া তথায় পাচ 



সু; ও রোগ নিদান ও চিকিৎসা। | 

ন্ট ক কাল হতে দশ (নিট কাল পর্যন্ত রাখিবে, পরে যে ডিস্রি 
পর্যন্ত পারদ উঠবে তাহা দেখিলে শরীরের উষ্ণতা নির্দিষ্ট হইবে । 
শরীরের ভিন্ন ভিন্ন" হ্থানে যন্ত্-প্রয়োগ করিতে হইলে কোথাও উহার 

ব্যুন ও কোথাও ব! অধিক কাল রাখিতে হয় ।-_-ষথাঁ মল দ্বারে ৩ 
৬,মুখ-গহ্ৰর মধ্যে ৯ হইতে ১২, ও কক্ষ দেশে ১১ হইতে ২৪ শ গিনিট 
কাল পধ্যন্ত রাখ! আবশ্যক। শারীরিক সন্তাঁপ পরীক্ষা করিতে হইলে 
দিবসের অধ্যে দুই নরকর1 উচিত। যন্ত্রটা ব্যবহারের নির্দিষ্ট সময়, 
'প্রাততঃ'4 হইতে ৯ ঘটিকা পর্যন্ত, ও সায়ংকালে ৫ হইতে ৭ ঘটিক' 

পর্যন্ত । ইহ। স্মরণ রাখিতে হইবে যে তাপমান যক্ত্র' বারা পরিমাণ 

করিয়। দেখিলে শ:খরের স্বাভাবিক উষ্ততা! ৯৮৬ ডিগ্রি দেখিতে পাওয়া 
ঘাঁয় 1, এই পরিমাণের কম ব। বেশী হইলে রোগ জন্মিয়াছে তানুভব 

করিতে হইবে । রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখিতে হইলে এই যন্ত্রটার ব্যবহার 
ব্যতীত নাড়ীর স্পন্দন ও শ্বান প্রশ্বাস ক্রিয়ার গতি পরাক্ষ। 

করিতে হইবে | 

৩। যদি রোগের প্রকাশ্য দ্ূপ কোন লক্ষণ দেখিতে না পাওয়। 

যায় তাহা হইলে রোগীর শারীরিক উঞ্ণত। একবার পরীক্ষা করিয়। রে!গ 

নির্ণয় করা স্থকঠিন হয়] জ্বরের যে" ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা দেখা 

যায়, তাহাও তাপমান যস্শ্ের দ্বার নির্দিষ্ট হইতে পারে। নিয়ে সেই 
সেই অবস্থাগুলি লিখিত হইতেছে । ১. প্রথমতঃ ইনিসিয়াল,. বা পাই- 
রোলিনেটিক, স্টেজ (171619] 01 15 10150106610 91909) |" এই অবস্থ। ঘটিলে 

রোগীর কম্পন ও শীত, বোধ হয়, কিন্তু মন্ত্রের দ্বারা'শরীরের অপেক্ষাকৃত 

অধিক উষ্ণতা ল্ক্ষিত হয় টাইফইডু জ্বরে উল্লিখিত কম্পনাদ্দি চারি 
দিবস পর্য্যন্ত থাকে পরে ১০৪ডিগ্রি হয় । ₹.দ্বিতীয়তঃ ফ]াসূটিজ্য়াম্ বা 
একনি (টাও ০৮ 50).| এই অবস্থাতে রোগের সন্ভাপের 

» উদ তম সংখয। দুষ্ট হয়। ৩. তুতীয়তঃ স্টেজ অফৃ ডিক্রিমেন্ট, (30৮0০ ০? 

70০0:90070অর্ধাহ ইহাতে সন্তাপ' কমিয়” আইসে | যদি অকল্মা্থ ইহা 
স্ঘটে তাহা হইলে ইহাকে ক্রাইসিস (0৮95) ও যদি ক্রমশঃ 

উদ্ভব হয় তাহা হইলে লাইমিস-, (17,)519) কহে? 



[ জ্বররোগ-_নিদান ও চিকিৎসা”।' মা ৩ 

; 81*শারীরিক উই্তা। পরীক্ষা,কালে নিম্ন মির কএকটি নিয়ম 
স্মরণ রাখ। উচিভ। ১ ম1,সম্তাপ অপেক্ষাকৃ/ অধিক বা.ন্যুন হইলে, 
অনিষ্ট ঘটিয় থাকে । ২ য়। ইহার অকন্মাৎথ পরিবর্তন হইলে পীড়াঁর 

, উপশগ.বিষয়ে সন্দেহ থাক্ষে। ৩য় | সন্তাপ' একবার শ্যুন হইয়! কিম্বা এক 
রূপ-এাঁকিনা যদি পুনর্ধার উহা বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়, তাহ! হইলে এ 

পীড়ার কোন উপসর্গ ঘটিয়াছে, ব1 কোন নুতন পীড়া উদ্ভূত হইয়াছে, 
জানিবে। ৪ খঁ। রক্ত শ্রাব ঘটিলে,প্ল,র! বা পেরিটোনিয়াম্ বিদারণ হইলে, : 

“এ নিম্তেজকর উদরাময় পাড়া ঠন্মাইলে অকম্মা সন্ভাঁপ কম হয় 1৫ মু। যে 
সমস্ত পীড়ায় (যথা, স্বগী, কোরিয়া» ধুষ্টঙ্কার ও রুর্কট-_ইতযাদি ) স্বর 
একটি প্রধান লক্ষণ বলিয়। গণ্য হয় ন|।, সেই নকল পীঁড়ায় সন্তাপ 

অধিক বুদ্ধি হইলে রোগীর মৃত্যু ঘটিবে জানিতে হইবেক। 

৫ | কখন২ শারীরিক বিধানোপাদান যে পরিমানে নষ্ট হয় তাহ 

জাঁন। আবশ্যক হইয়া থাকঝে। ইহ কেবল রাসায়নিক পরীক্ষা! দ্বারা জ্ঞাত 

হওয়া যায় । চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মুত্রে যে ইউরিয়ার পরিমাণ দৃষট হয় 
' তাহা দেখিলে বিধানোপাদান যে পরিমাণে নষ্ট হয় তাহ। জানা যায়। 

কিরূপে পরীক্ষা! করিতে হয় তচ্হা! পশ্চা লিখিত হইবে । 

৬।ম্থানিক কোন পীড়া! বশতঃ যে স্বর উদ্ভুত হয় নাই তাহা! জ্ঞাত 
হইয়, পরে গাত্রের উপস্ন কোন প্রকার ক লক্ষিত হয় কিনা তাহ। 
জানা আবশ্যক । যদি কণ্ড, দুষ্ট হয়, ও পীড়। আরন্তের চারি দিন মধ্যে 
প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে আরক্ত জ্বর (9০1০6 ০২), হাম (81659105), | 

বিস্তত ত্বক প্রদাহ (190/5119915 ), বসন্ত (927811-70%), বা পান বসন্ত 

(08103০07)০, ), ইহার মধ্যে একটি না একটি হইবেই হইবে। যদি 
*কণড, চারি দিন পরে দৃষ্ট হয়, বা উহা দুষ্ট ন1 হইয়া স্বর অবিচ্ছেদী 

হইতে দেখা খায়, তাহা হইলে মোহক জ্বর (1571,59 0%০ ),এমান্ত্রিক 

জ্বর (1777014 12৮০৮ ), পৌনঃ পুনিক জ্বর [012151700০৮ ), মস্তিচ্ধ 

মণজ্জজয় জ্বর (0০0১০-3702) 15৬০), রাত জ্বর (১০.০০/১০০৮০, 

সরল স্বর ( £01১051% ), বা সাধারণ পিনষু, (00190729), এই ক একটির 
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মধ্যে একটি 'হইবে তাহার আরভুল নাই । যদি কণ্ড লক্ষিত ন' হয় ও 
জ্বরের বেগ সময়ে সময়ে হয় তাহ! হইলে সবিচ্ছেদ জ্বর (10৮501৮- 

৪০ %৪:) ঘটিয়াছে জানিবে। 

৩ম বিভাগ ॥ 

গীড়া আরস্তের চারি দিবস মধ্যে কণ্ডু লক্ষিত হয়। 

৭1 আরক্ত জ্বর, হাম, বিস্তুত ত্বক প্রদাহ, বসন্ত, ও পান বসন্ত, এই 
কএকটি রোগে পীড়।'আরন্তের চা'রি' দিবস মধ্যে কি, দৃষ্ট হয় | এই 
কএকটি সপর্শক্রাঁমক (18096০8৪) বলিয়। পরিগণিত 1 শ্রত্যেকেরই 

. পীড়া আরম্তের পুর্বে এক প্রকার অবস্থ। দৃষ্ট হয় যাহীকে স্টেগ অফ. 
ইন্কিউবেসনূ (55০ 07 10007000197) কহে | ইহা'র। রোগীকে অকম্মীও 

আক্রমণ করে, ও আক্রনণ করিলে রোগীর কম্পন হয়, পরে ভিন্ন ভিন্ন 

পীড়ার বিশেষ বিশষ লক্ষণ প্রকাশ পায়। শেষোক্ত অবস্থাকে কিরাইল্ 
স্টেজ (000011৩ 9৫০) কহে ॥ এই অবস্থা! প্রকাশ পাইলে কণ্ড, বাহির 

হয়। এই ক্গুগুলি কএক দিব অপস্থিশ্তি করিয়া! পরে শরীর মধ্যে মি- 

লিত হয় । রোগী একবার এই সকলের অন্যতম রোগে প্রপীড়িত' হইলে 

পুনর্ধার জীবদ্দশায় সেই গ্ীড়ায় আক্রান্ত হয় ন1। এই সকল পাড়! 

নির্ণয় ব্রিতে হইলে কণু, গুলি বিশেষ করিয়। পরীক্ষ। করিবে, পীড়ার 

'আনুষ্ুর্বিক সমস্ত বিবরণ জ্ঞাত হইবে, ও পুর্বে, রোগী কোন কোন 
গ্রকাঁর স্ফোট স্বর ভোগ করিক্াছিল তাহাও জানিবে 

হাম (01099193) 

' ৮.1 (10187709610 87001)600)৯)--নির্ণয় কাঁরক লক্ষণ । 

যদি পীড়ার চতুর্থ দিবসে মুখে ও গ্রীব। দেশে পরে সমস্ত শরীরের 
উপর স্থানেই, রক্তবর্ণ কণ্ড সকুল কিছ উদ্খিত হওত, পরে একত্র 
মিলিত হইয়! উহার স্থানে স্থানে অর্থ.চন্দ্রের আকারের ন্যায় হয়, 

' অধর জিহ্বা লেপযুক্ত, দাভিশয় থ্বর,' ও কণ্ড, নির্গত হইবার গর্বে 
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ও তত্'সঙ্গে সঙ্গে নাসিকা হইতে শ্লেক়্া। নির্গব, চক্ষুঃ লাল ও স্ফীত, 

কাশি, এবং ভ্রত নিশ্বার হইতে দেখা গায়, তাহা ' হইলে হাস - 
জন্মিযাছে জানিবে। 

* -। এই পীড়। ঘটিবাঁর পুর্বে এক প্রকার অবস্থা দুষ্ট হয়, যাঁহাকে 
সচরাচর স্টেজ অফ. ইন্কি উবেসনু (5৮০9 ০0: 1122020020) কহে । এই 

অবস্থ। ১০ ব1] ১৪ দ্ববস পর্যন্ত অবস্থিতি করে । কু, প্রকাশ" হইবার? 

পুর্কো কখন কথন তড়ক। ও কথন কখন নাসিক হইতে রক্তআব হুম | 
ফণ্ু, নির্গত হইলেও কাশি ও অন্যান্য বক্ষঃ পীড়ার লক্ষণ লুপ্ত হয় না। 

শারীরিক উষ্ণত। প্রথনতঃ অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, পরে কণ্ড, নির্গত হইবাঁর 
পুর্বে কমিয়া আইসে। 

এই পীড়ায় সম্তাপের উর্ধাত ন সংখ্যা ১০৩" ভিগ্রি হয়। যদ্ধি এই... 
সংখ্যার বেশী হয় তাহা হইলে পীড়। কিন; ও কম হইলে সামান্য 

বিবেচনা করিবে । পঞ্চম দিবসে এই উর্ধতন সংখ্যা দৃষ্ট হয়, পরে 

ইহ। শীপ্র কমিয়! আইসে। কণ্ড, নির্গত হইবার পাঁচ বা ছয় দিবস 
পরে উহা শরীর মধ্যে গিসাইয়! যায় ও নিসাঁইলে শরীর হইতে গুৃপ্'ড় 
খেলস্ উঠিতে থাকে |! * 

১০1 উপ সর্গ-হুক্ষ সপ বায, উপনা'লীর ও ফুস্ফ,সের প্রদাহ, 
কণনালীর ডিফ্ টি রিয়। (1)11)1701)0 ৪)পীড়া এই রোগ হইতে উদ্ভুত তহ্ইয়া 

থাকে । কখন কখনক্ষয় কাশ, অস্থির ও গ্রন্থির পীড়া, ও পুরাতন অফ্: 

থ্যাল্মিয়া (010১17)) 'এই পীড়ার উপসর্গ বলিয়? গণ্য হয় । 
১১। হাম সচরাচর দুই একার ছৃষ্ট হয়| সামান্য হইলে উহ্াকে 

মর বিলি মিটিয়রিস্(1০7001 111110193) ,ও কঠিন হইলে মরবিলি গ্রযাভি- 

য়রিস্ (110001111 0510) 93) কহে 1 হাম কঠিন হইলে কণ্ত, গুলির বর্ণ 

ঘোর ধূমল, নাঁড়ী দ্রুত ও ক্ষীণ, এবং জিহ্বীর উপরি ভাগ কপিশ বর্ণ হয়। 
এই রূপ লক্ষণ যুক্ত হাম ঘটিলে রোগী নিস্তেজ হইয়৷ প্রাণত্যাগ কনে। 
»* ১২ । চিকিৎসা_-রোগীংকে শয্যা! হইতে উঠিতে দিবে ন্া"। তাহার 

শয়ন করিবার ঘর গরম রাখিবে । পেডিলিউভিয়া 09০15512) অর্থা 
'রোগীকে মধ্যে মধ্যে গরম জলে পা! ডুবাইতে দেওয়। কর্তৃব্য। হুধি ও তি, 
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এরারুট্ বা যবের জল খাইতে দেওয়। যায়। এরপু তৈল, রেউচিশি ও 
ম্যাগ্নিসিয়া, ক্রিম অক টার টার, লাইকার.এমোনিয়! এসিটেটিস্, 
নাইটুস্ ইথর্, কারবনেটু, অফ্. এমোনিয়া, এই সকল ওষধ ব্যবহার 
করাইবে। রোগী নিস্তেজ হইলে. উত্তেজক গুঁষধ এবং তাহার ক্রাশি' 
কষ্টকর হইলে ইপিক'ক ও মরফিয়া দিবে | গাত্র ভিনিগার ও জল 

খশমত্রিত করিয়া স্পঞ্জ করিবে | রোগী সুস্থ হইতে থাকিলে বার্ক, কুই- 
- নাইম, ক্িল্, কড়ুলিভার অইল্,ও পুষ্টিকর প্রথ্য দিবে । 

" *.. আরক্ত জ্বর (3০80190109০) * 

১৩1. নির্ণয়কারক লক্ষণ-_যদি পীড়া! আরন্তের দ্বিতীয় দি- 
বসে মুখ ও অশীবাদেশে আরক্ত কণ্ড, দৃষ্ট হয়, পরে উহ! ২৪ বাঁ ৩৬ ঘণ্টার 
মধ্যে সমস্ত শরীরে ব্যাপিয়। পড়ে, ও যদি গগুদেশ প্রদাহ যুক্ত, তালু- 
পার্খগ্রন্থি (10718) বন্ধিত ও ক্ষত, নাড়ীদ্রত, ত্বক শুক্ক ও উত্তপ্ত, 
জিহ্বা লেপ যুক্ত, ইহার ধার, অগ্রভাগ, ও প্যাঁপলি আরক্ত, পরে পরি- 
স্কার ও রক্তবর্ণ হয়, তাহা হইলে আরক্ত জ্বর ঘটিয়াছে জানিবে |. 

১৪। এই পীড়ার গুপ্ত অবস্থা 09০9০56০) প্রায় চারি হইতে 

ছয় দিবস পর্যন্ত অবস্থিতি করে। এই স্বর হইবার পুর্বে রোগীর 
কম্পন হয় ; কিন্ড কখন কখন প্রলাপ ও আক্ষেপ.৪ ঘটিয়া থাকে। কণ্ত, 
পীড়ার চতুর্থ বী পঞ্চম দিবসে লুপ্ত হয় ও তঙপরে শুক্ক চর্ম শরীর 
'হইতে (বিশেষতঃ হস্ত ও পদাদি হইতে) উঠিতে থাকে। সন্তাপ 
১০৫" ভিগ্রির অধিক হইতে কদাচ দেখা যায়। কপ, গুলি প্রকাশ 

পাইবার কাল পধ্যন্ত সম্তাপব্বরান্িত হইয়া ক্রমশঃ বাড়িতে থাঁকে, কিন্তু 

কনিবার সময়ে. সে রূপ ভাঁব ঘটে না| ইহা শেষ হইতে প্রায় পাচ 

বা! ছয় দিবস আবশ্যক হয়। পাড়ার তৃতীয়" 'দিবমে সন্তাপের উদ্ধী(তন 

সংখ্যা দুষ্ট হয় » ও তৃতীয় হইতে নবম দিবস পধ্যন্ত ৯০৩৮ বা ১০২৯ 
িগ্রর মধ্যে থাকিতে দেখা! যায়। পরে য্দি পীড়ার অন্য কোন উপ- 
সর্গ না ঘটে তাহ! হইলে দশম বা 'াদশ দিবসের মধ্যে কিয়া থাঁকে। 

-সম্ত্াপ কমিয়। আসিলে নাড়ীর বেগও কমিয়াঁ আইসে | যদি কণঠনালীর 

ডিফ্বিরিয়া প্রদাহ ঘটে তাহা হইলে রোগীর জীবন, সংশয় হইয়। 
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উঠে । সাংঘাতিক (0108950 আরক্ত"দ্ব) হইলে পীড়া আর 
রোগী মরিয়! যায় । রি 

১৫1 39017017,9--স্বরঃনিঃশেষ হইলে দশম হইতে বিংশতি দিব- 

"পেশ মধ্যে কখন কখন রোগীর প্রবল বৃষ্কক প্রদাহ উৎপন্ন হয়। রক্ত- 
কণা ও আঁলবিউমেন্ যুক্ত মৃত ও হস্ত পদাদিঘ্ন শোথ দ্বারা, ইহাই, 
প্রত্যক্ষ হয় | কখন কখন এই পীড়। বশতঃ আক্ষেপ ও বক্ষোদক" ্ 

ঘটে | কখন কখন আরক্ত স্বর ঘটিলে প্রবল বাত রোগ জন্মে ।- কখন 
কখন কর্ণ দ্বয় হইতে পুয় নির্গভ ও পরিশেষে বধিরতা জন্মে । "কখন 
কখন ডিফধিরিয়) পীড়াও উৎপন্ন হয়। এজন্য কুণ্ড। মিলিত 

হইলে মুত্র আলবিউমেন্ যুক্ত কিন1 তাহা প্রত্যহ পরীক্ষা কর! উচিত। 
ইউরিনিয়া ও দক্ষিণ রা , গহ্বরে ,ফাইত্রিণ যুক্ত গুল্ম জন্মিলে 
রোগী মরিতে পারে | 

১৫। আরক্ত জ্বর ঘটিলে হাম, বসন্ত, বা রোজিয়লা, বলিয়। মনে 
হইতে পারে । কিরূপে তাহাদিগকে বিভিন্ন করিতে হয় তাহা নিয়ে 

লিখিত হইল। 

আরক্ত জর |: হাম।. বসন্ত। রোজিয়ল!। 
হাম রোগ | ইহাতৈ চক্ষু, | বসন্ত রোগে | কণু,গুলি বিষম, 

জন্মিলে চক্ষু,নাঁ- | নানিকা ও বা্স- কখন কখন'আ- গোলাবী বর্ণের, 
সিকা ও বায় | না'লী আক্রান্ত রক্ত ত্বরের ন্যা্স 3 কেবল বক্ষ প্র- 

চর 

নালী আক্রান্ত | হয়।, কণ্ঃ দুষ্ট হয় বটে, (দেশে অধিষ্ঠিত 
হয়, ইহাতে তা- কিন্তু পীড়ার পুর্বে দেখাযায়। কন 

হাঁ ঘটে না। কণ্ড, টি, *পুকঠদেশে বেদন' লা বিশিষউরূপে 
ও ভিন্নরপ দেখা ও তগপরে ঘন আক্রান্ত হয় না, 
যায়। বট বু (917219) |ও জ্বর স্বল্প হয়৷ 

6 কও দেখিলে | : ** 

রোগ সহজেই 
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আরক্ত জ্বব তিন প্রকার/লামান্য (৪111৩ ), এন-জ্াইনোস্ $০৫10৩9০), 

ও মাঘাতিকঠ[21৫54701 সামান্য অ'রক্ত গ্রে ক্নালী প্রদাহবিশিউ 
হয় কিন্ত ক্ষত হয় নাও ভর বড় অধিক হয় নাঁ। দ্বিতীয় প্রকারে 
কণ্ঠনালী ক্ষত, সাতিশয় সন্তাপ,ও নাড়ী ভ্রুত হয়। অত্যন্ত শারীরি্ 

ক্ষীণতাওজম্মে। তৃতীয় প্রকারে কণ্ত, ভীলরূপে দেখা যায় না, নাড়ী 
পুর্ধল, দ্রুত, বিষম, ও জিহ্বা কপিণ বর্ণ হয় এবং কনালীর মাংশ 

খাঁসিয়ং পড়ে । আর গ্রীবা দেশের গ্রন্থি বমূহ বর্ধিত ও ইহাদের মধ্যে 
গুয়োছপন্তি হয় | আর টাইফইড় জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পায়, একার 

রোগীর জীলন অত্যন্ত সংশয়াপন্ন 'হইয়] উঠে । . 

হাম। আরক্ত জ্বর । 

১ কু, চতুর্থ দিবসে বাহির ইয় | ১ ইহাতে দ্বিতীয় দিবসে বাহির 
২-প্রথমেকেশের মূলে দেখ। যায়। . হয়। 

৩- ইহাদের বর্ণ ঈষ্ কপিশ ও ২ প্রথমে মুখ ও এনা দেশে 
লাঁল। বাহির হয় | 

৩ইহাদের বর্ণ গোলাবের ন্যায় ৪__গাত্রে ইহাদিগকে অধ্চন্দ্রের 
আকারে দেখা বায় ও ইহাদিগের 

মধ্যে রোগ চর ত্বক. ব্যবধান" 

থাকে |. 

৫-ভ্ড়া গুজ। খোলদউঠে। 

| . লাল। 

৪--ইহীর|! অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র'অবিরল, 
লেপিতবগ গাত্রময় ব্যাপ্ত হইয়। 
থাকে। 

7.1 ৫-দস্তানার ন্যায় খোলস উঠে, 
নাসিকা হইতে শ্লেম( নির্গত ও | গণ্ত দেখু ক্ষত, জিহ্ব। আরক্ত, চর্ম 
কাশি হয়। ত্বক অত) উত্তপ্ত হয় অত্ন্ত উত্গর ৩. নাঁড়ী দ্রুত দৃষট 

না হয় | 

« চিকিৎসা । ইহার কোন প্রকার প্রতিষেধক ওষধ, কেহই জ্ঞাত 

নহে। মান্য হইলে রোগীকে শষা| হইতে উঠতে দিবে না। গয়ম 
জলে একবার কি ছইবার স্নান করাইয়। ' দিবে । গাত্রে রীতিমত বস্ত্র ও 
ংরিমিত আহার দিবে। কোষ্ঠের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। ঘর্ম হয় কি 
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না হয়,'তাহা দেখিবে । যদি না হয়* শ্বেদ কারক নর অর্থাৎ কার. ব্নেট্ 

অফ.এমোনিয়া, ইত্যাদ্দি,.৪সবন করিতে দিছে; এবং ভিনিগার ও জল: 
মিশ্রিত করিয়! গাত্র সপঞ্র করিবে । গরম মেদ দ্বারা প্রত্যহ গাত্র মর্দন 

শক্বব] যায়। রর ৪ 

আনৃজাইনোস্ আরক্ত স্বরে ইপিকাক্ বমন ক্লারক মাত্রায়, অধিক 
পরিমাণে পানীয় দ্রেব্যাদি, ও কারবনেট্ অফ এমনি ব্যবহার করিবে ।, 

ভিনিগার ও জলদ্বার! গাত্র সপঞ্ট করিবে । প্রলাপ হইতে দেগ্রিল 

নন্তক কেশ শুন্য, করিয়া শীতল জল ব্যবহার করিবে; ও" বিফ, হঞ্ধ, 
অণু, ও পোর্ট বাবস্থ। করিবে | সঞঙ্গকফাতিক আরক্ধ জ্বরে উত্তেজক ওঁষধ 

প্রথম হইতে ব্যবস্থা কর। উচিত | কার বনেটসফ এমোনিয়াপোর্ট ৬ক্রাণ্ডি, 

কুইনাইন্ৃ, হাইডোক্লোৌরিকুএসিডও ইথর্, বক, ধাতু অল্প বা ক্লোরেটু, 
অফ্ পটাসমজলের সহিত মিত্রিত করিয়। খাইতে দিবে। সঙ্কোচক 

ওবধি কুলি করিতে দিবে |,গণ্ড দেশে কষ্টিক লাগাইয়া দিবে | বিফ্টি, 
অপু, ব্রাণ্ডি ও অশ্ু মিক্শ্চার্ খাইতে দিবে । শোথ হইলে জ্োলাঁপের 

ডা, টিং ঝিল্ এমোনিয়া সাইটেটু অফ২আইরানৃ, কুইন ইন, ধাতুঅল্প, 
গরম জলে স্নান, উঞ্ক বায়, ব। রাম্পাভিষেক ও পুষ্টিকর আহার ব্যবস্থ। 
যোগ্য । 

বিস্তক্ত তক্ প্রদাহ € 07551196199 ) 
নির্বাচন-_ইহাতে ত্বক ও সচরাচর ইহণর নি্পস্থিত দিক 

বিধানোপাদান বিস্ত.ত রূপে প্রদাহ বিশিষ্ট হয়|. | 

নির্কারক লক্ষণ-__যদি রোগীর শরীরের কিয়দংশ আরক্ত, 
উত্তপ্ত, 'ও স্কীত হয়, পরে এ আক্রান্ত স্থলে জল বটাবা ফোস্কা 
(৮০505) উৎপন্ন হয় ; ,এবং যদি পদাহ এক স্থানে" আরম্ত হইয়। 
পরে উহা! ব্যাপিয়। পড়ে, ও আক্রান্ত থান দৃঢ় ওসাতিশয় বেদ্রনাধুক্ত, 

গীড়িত স্থলের নিকটবন্তাঁ লসীক গ্রন্থি' স্ফীত ও সাতিশয় জ্বর হক 
ক্লান্াঁ হইলে বিস্তত ত্বক্ প্রদাহ ঘটিয়ছে জানিবে |! ১৬ 

কারণ--ই২1 এক প্রন্টাণ মায়া মোটক প্টীতা বলিয়া গণ্য 

হয়। রক্ত দবিভ হইলে ইহ! 'জ মাইতে পারে | ইহাকে সংক্রার্€ 
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ও.মারাত্মক বলিয়1 থান্বক + শরীরের মধ্যে ইহা সর্ব শ্বানে ঘটিভে 

'পারে। কিন্তু মচরাচর ধদন ও করোটি ইহাতে আক্রান্ত হইতে দেখ। 
যায়। পীড়। আরম্তের পুর্বে স্বর স্বপ্প হয় | নাসিক! ব1 কখন কখন একটি 
কর্ণস্কীত হইয়া, পরে সমন্তব্দন ও করোটি স্ফীত হয়। শারীরিক উ্ক্ষণ 
পীড়া কালে একরপস্তয় না| কখন কখন ত্বকের নিম্নস্থিত কৌধিক- 

শটিস্ুতে পুয়োখ্পত্তি হয় ও কখন কখন মস্তিষ্কাবরক বিলীধুক্ত প্রদাহ 
হত, ও মিনিন্জাইটিস্ পাড়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়। মুক্্র কখন কখন 

অগ্ড লালীয় হয়ও ইহাতে ক্লোরাইডস্ কম হয় ও প্রলাপ ঘটে। যদি 
সশর্কর মৃত্র যুক্ত বাঁ আলবিউমেনৃ-য কত বৃন্ধক পীড়াগ্রস্থ ব্যক্তির ইহা 
ঘটে তাহা হইলে সাংঘাতিক হয়। 

* চিকিৎসা__রোগীকে ,শয্যা হইতে উঠিতে দিবে না| লঘু 
পথ্য ব্যবস্থা! করিবে। এরগু তৈল, এলোঁজ, সোনামুখীর পাত। 

ও ম্যাগৃনিসিয়া, ব। রেউচিনি ও নিলবটাকা ব্যবস্থী করিবে । কারবো- 
নেট অফ. এমোনিয়1, টিং সিল, ক্লোরেট, অক. পট. কুইনাই নৃ, 
পোর্ট, ব্রাঞ্ডি, ও ব্রাণ্ডি অণ্ডের সহিত মিশ্রিত করিয়! দিবে । 

বাহ্য প্রয়োগ-__তগু,লচুর্ণ ব1 শুল্ক ময়দা! আক্রান্ত স্থলে বিস্ত,ত 
করিয়া দিবে । কখন কখন কলোডিয়্ান বিস্তুত করিয়। দেওরা হয়। 
ফোমেন্টেসনৃ, মসিনার গুলটিস, প্রয়োগ করা যায়। আক্রান্ত স্থান 

 বেষ্টন করিয়! কাকি দ্বার রেখ টামিবে। গুঁয় জন্মাইলে কর্তন 
'করিয়া উহ নির্গত করাইবে। 

বসন্ত । 

কাঁরণ_-ইহ! এক প্রকার সপর্শাক্রামক পীড়া বলিয়া গণ্য 
হয়| ত্নন্যানট স্ফোট জ্বরের নটায় শোনিত দুষিত হয়া থাকে। 
॥ লক্ষণ_যদি পাড়ার তৃতীয় বা চতুর্থ দিবসে কণু, দু 
হয়, ও*যদি ইহা প্রথমতঃ ঘন বটী (2512০) আকারে বদন, ড্রীব? 
দেশ ও মণিবন্ধে বাহির হয় ও ইহা পাড়ার পঞ্চম ব1 ষষ্ঠ দিবসে 

স্জল বসি 0 ৬99:01958 )ও তছ্পরে গুয় বটার €:59405195 ) ন্যায় 



| জ্বররোগ-_নিদাঁন ও চিকিৎসা |] ” ১১ 

দুষ্ট হয়,” 'ও কণ্ড, বাহির হইবার গুর্ব্রে পৃষ্ঠ দেঁশে বেদনা, কম্পন, বমন্, 
শিরঃগ্রহ, অস্থিরতা, স্বর .9 কখন কখন প্রদীপ ঘটে, তাহ। হইলে 

বসন্ত বলিয়! জানিবে | 

, এই. পাড়ার গগ অপধশ্। (9820 ০ 18071920107) ) প্রায় দশন 

রা ষোড়শ দিবস পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে। কণ্ত, বাহির হইলে প্রায় 

সচরাচর জ্বর নিঃশেষ হয় ওসন্তাপ কমিয়া আইসে। পরে,অষ্টম 
দিবসে সেকগুত্রি ফিলার অর্থাৎ স্বরের দ্বিতীয়াবস্থা! আরম্ভ হয়। এই 

িতীয়াবন্থা ঘটিলে একাদশ বা! দ্বাদশ দিবসে সান্তাপ্ের আতিশব 

দেখা! যায়; ও তখন জীবন সংশফু হইয়া উঠে ।, চতুর্দশ বা পঞ্চদশ 

দিবসে কচ্ছ, (9৩১) নির্ষিত হইয়া! পতিত হয় ও ইহ! পতিত হইলে 
স্থানে স্থানে গহ্বর ছৃষট হয়। বসন্ত প্রায় তিন প্রকার হইয়। থাকে | 

অসংযত (1)0180006), অদ্ধ সংধত (০7010920900), ও সংযত 

(0০৮1109)৮)। প্রথম প্রকার মারাআ্মক নহে; কিন্তু শেষোক্ত প্রকার 

অত্যন্ত ভয়ানক। যদি বসন্ত হইবার সুত্র দেখিলে গোম সুধ্যাধান 

( ৮০০/৮০০,)-করা যায়, তাহা! হইলে প্রাথমিক জ্বরের আতিশয্য 

দেখ| যায় বটে, কিন্ত জ্বরের ঘ্িতীয়াবস্থাঁ ঘটে না ওক্ষ্যাব্ অষ্টম 

দিবসের মধ্যে পতিত হয়| অধিক কণ্ু, বাহির হইলে সাতিশয় 

ভয়ানক হয় । 

উপসর্গ-_ফুদ্ফুস. ও বায়, উপনালীর গ্রদীহ, শরীরের নান! 
স্থলে স্ফোটক, শার্জ ত্বক (0০:০০) ক্ষত, রক্তের সপুয়-প্রদাহ 
(1১5:2019 ) এই পীড়ার উপসর্গ বলিয়া গণ্য হয়। 

নিদাঁন__ইহা অন্রান্য স্ফোট স্বর * হইতে সহজেই বিভিন্ন 
করা যায়ঃ যেহেতুক ইহাতে প্রথমে পৃষ্ঠ দেঙ্শ বেদনা, ও বমন হয়। 
অন্যান্য পীড়ায় তাহ! ঘটে না, ও প্রথম অবস্থায় কণ্ডঃ শুলি হত 

দিয়! দেখিলে ছিট1 গুলির (9০65) ন্যায় বোধ হয় ; অন্যান্য পীড়া 
-ুদ্রুপ দেখা "যায় না। অরিকু ভয়ানক বসন্তে কণ্ড, বাহির্ হইবার 
গর্বে সমুদায় (15৮0 7৩) ত্বক, আরক্ত হয় । পরে প্রলাপ, টাইফইড. 
পীড়ার লক্ষণ ও শ্লৈ্মিক বিলী.হইতে রক্ত অ্রাব হয়। 



১২. ' [ রোগ নিদাঁন ও চিকিওসা | ] 

... চিকিৎসা মান্য প্রকারে স্বপ্প ওঁধধ ব্যবস্থা কর। 
তাঁল। রোগীকে শষ) হইতে উঠিতে দিবে ন1 ও'বামু চলাচল যুক্ত 
ঘরে শয়ন করিতে দিবে । কোন প্রকার র্ন্ধ নিবারক (10151799606 ) 

ওঁধধ ব্যবহার করিতে হইলে আয়্োভিনের ধুম ব্যবস্থা করা যু 
এরোরষ্ট, ছুপ্ধ ও চ1যবের জল, লেমোন্মেড.» সোডা! ওয়াটার্, ও বরফ 

দিবে । কুমম কুদম গরম জলে গাত্র সপগ্রী করা যায়। বস্ত্র দিন 
' দন পরিবর্তন করিবে । লবনাক্ত মৃদু বিরেচক ওঁষধ দিবে । যদি 

ক্লোফু। বাঁয়উপনালীতে সঞ্চিত না থাকে তবে অহিফেণ ও হেনকেদ 
ব্যবহার করা যায় |. যে যে উপ্বসর্গ ঘটিবেক তাহা নিবারণ করিবে । 
পয জন্মাইতে বিলম্ব দেখিলে ইথর , বাক, উত্তম মাংসের ব্রথৃ, ও ওয়াইন 
দরাপ দিবে । জ্বরের দ্বিতীয়াবস্থ! ঘটিলে আবশ্যক, মতে মৃু বিরেচক 

 গধধ দেওয়! যায়। এফার্ভেসেন্ট_ সাইটেট্ অফ ম্যাগ্নিসিক়, কম্পা- 
উপ্ত রেউচিনির গুড় দেওয়া যায়। উদরাময় থাকিলে জঙ্কোচক ওঁষধ 
দিবে ও রোগী অস্থির হইলে অবসাদক (3০96০) ওঁষধ দিবসে এক- 
বার ব। দুইবার দিবে ? পুন্টিকর আহারঃউত্তম মাংসের বা মসোর ঝোল 
ও নাড়ী ক্ষীণ দেখিলে সরাপ যুক্ত উত্তেজক ওঁষধ দিবে । আর কোন 
স্থলে গুয় সঞ্চিত হইলে নির্গত করাইবে | ক্ষত পচিলে ব' বিগলিত হইলে 
কুইনাইন্, বার্ক ও নাইটি,ক্ এসিড্, এল, ওয়াইন, ব্রাণ্ডি ও ছুগ্ধ খাইতে 
দেওয়া যায়। রোগকে জলের গদির উপর শয়ন করিতে দিবে । 

শরীরে দাগ মিলাইবাঁর জন্য অলিভ্. অইল্, প্লিমিরিন্ ও গৌলাপ জল, 
লাইম্ 'লিনিমেন্ট. বা কন্টিক. ব্যবস্থা কর! যায় | পশ্চলগুলি বিদ্ধ কর! 
আবশ্যক । কলোডিয়ান্, শাটাপচ্চ1 ও কল্দোডিয়ান্, টিং আয়োডিনু, 

গন্ধক, মসিনার'পুজ্টি সঃ জল পটা, অক ২সাইডু অকজিস্ক মলম এই সমস্ত 
ব্যবহৃত হয় ৮ : | 

পিন বসন্ত । 
এই পীড়া! প্রায় টশৈশবাবন্থায় ও প্রোগঢারস্থার প্রারন্তে ঘটিয়! থাকে । 

কণ্ত, দলবদ্ধ হইয়! উত্তীর্ঘ হয়। ' এইরূপে পাঁচ বাছয় দিবস একাধি- 
'স্কুমে এক এক দল ২৪ ঘণ্টার পরে পরে.বাহির হইতে থাকে। প্রত্যেক 
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কণ্ু,তে পীড়ার চতুর্থ দিবসে এক একটি কচ, (. ৪০০) নির্দিত হয়,. 
পরে এঁ কচ্ছ পতিত হয়, ,ও পাতিত হইলে, /কোন, গহ্বর বা চ্হি 

ছু হয় না। 

নির্ণয় কারক লক্ষণ ইহাতে স্বর বড অধিক হয় ন! 9 
দ্বিতীয় দিবসে কণ্ড, ঘন বটী (7১01 ) ও কয়েক ঘন্টার পর কলবটীার 
( ০১1০19.) আকার প্রাগ্ড হয়।--পীড়ার প্রথমাবস্থায় কণু,(দেগের 

৫৪ লান্স অঙ্গ রির ন্যায় রেখ। দেখ! যায় ন1। 
 নিদাঁন_ব্সন্ত হইতে *ইহার এই প্রভেদ.যে ইহান্ডে . পো. 

রক লক্ষ! লি করীন হয না), কগুগুলি স্পষ্ট জলবটা বলিয়া 
বোধ হয় ; ইহাদিগকে দপর্শ করিলে শক্ত বোঁধ হয় না; ও'পীড়। অধিক 
দিবস অবস্থিতি করে না। 

চিকিৎসা__-কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় কি না ঠ বিশেষ করিয়া 

দেখিবে। পীড়িতাবস্থায় শ্বপ্প পরিমিত আহার, ও উপশম কালে 

কুইনাইন্, বার্ক, ভাইনম্ ফেরাই বা ফড়লিভার অইল দিতে পার! 
যায়। 

দ্বিতীয় বিভাগ 1 

মানত 

[নিন্ম লিখিত কএকটা পীড়ায় জুর অনবচ্ছিন্ন থাকে। 

ইহার .প্রথমাবস্থায় কণ্ড দৃষ্ট হয় না। চতুর্থ দিবসের পর 

ইহারা বাহির হয়, ও বাহির হইলে অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয় 
না। উপরোক্ত যে কএকটী বিষয়ের 'কথা. লিখিত, হইল 
তাহা মোহরু, আকন্ত্িক, পৌবঃপুনিক, মস্তিষ্ক মাঁজ্জেয়, সরল 
ও বাত জ্বরে ঘটিয়া থাকে। সাধারণ পিনসেও শী রূপ 
দেখা যাঁয়। ] 
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টাইরুস্ অর্থাৎ মোহক জ্বর। 
_ এই পীড়া রোগীকে অকস্মাৎ আক্রমণ করে। ইহা ঘটিবার 

পর্বে রোশী শীত বোধ করে, শরীর অবসন্ন হয়, কর্ণে এক প্রকার 
ভৌ ভে! শব্ধ শুনিতে পাস্স, মন্তক ঘর্ণিত" হয়, মন্তক ও হস্ত প্রচ 

দিতে বেদন। বোধ করে, নাড়ী দ্রুত ও ত্বক উত্তগ্ু হয়। কোন কোন 
সময়ে পাঁড়ার পুর্বে ক্ষীণতা, শিরঃগ্রহ ও ক্ষুধা মান্দ্য জন্মে। পাড়ার 
গ্রথমাবস্থায় সপন্দনকর শক্তি হাঁস হয়। জিহবা বর্ধিত ও পাজাশ 

বর্ণ: পরে হরিদ্র! .যুক্ত কপিশ বর্ণের কীটা দ্বার আবৃত হয় 

পীড়া বাড়িতে থাকিলে রোগী অটৈতন্য, কনীনিকা সঙ্ক চিত ও পেশী 
আক্ষেপ যুক্ত হয়। হাত কীাপিতে থাকে, ও শয্যার বস্ত্রাদি ধরিতে 
চেষ্টা করে । নাড়ী দ্রুত ও সাতিশয় ক্ষীণ হয়, ও লীহার স্থলে সগর্ভ 

শব্দের বৃদ্ধি হয়। মল ও মূত্র রোগীর অনিচ্ছাক্রমে বাহির হয়, 
ব। মুত্রাশয়ের পক্ষাঘাত হওত মুত্র কারণ উহা! স্ফীত হইয়া রহে। 

নিতম্ব ও উরুদেশ ক্ষতযুক্ত হয়। পাড় কঠিন হইলে হৃৎপিণ্ডের 
আবেগ ও ইহার প্রথম শব্দ হীন হয়, বাঠিক করিতে পারা যায় না। 
কিন্তু ইহার দ্বিতীয় শব্দ সপ্ট রূপে শুনা"্যায়। ফস্ফকসের প্রদাহ 
ও কখন কখন আক্ষেপ'এই পাড়ার উপসর্গ বলিতে হইবে । শিশু- 

দিগের ব1 যুব! ব্]ক্তিদিগের এই পীড়া ঘটিলে 'কণ্ড, দুষ্ট হয় ন1| 
নির্ণয় কারক লক্ষণ (17901009610 35701)60/79)-_ রোগী 

চিত ও প্রায় আত্ম.বোধ রহিত অবস্থায় পড়িয়া থাকে | বিড বিড ক- 
'রিয়! বকিতে থাকে. । চক্ষু রত্তঃ বর্ণ, মুখমণ্ডল চিকৃণ,ওষ্ঠাধর সর্ডিস্ দ্বারা 
আবৃত, ও জিহ্বা শুক্ক ও পিশ দেখায়; পিপাসা, ক্ষুধামান্দ্য, ও কোষ্ঠ 
বন্ধহয়। নাড়ী ক্রুত'ও ক্ষীণ, ত্বুক উত্তপ্ত; শ্বাস প্রশ্বাস অপেক্ষাকৃত 
ঘন ঘন বহিতে থাকে । পাড়ার পঞ্চম বা ষষ্ঠ ব। সপ্তম "দিবসে শরীর 
,9 হস্ত পদাঁদির উপর এক প্রকার ঈষড লোহিত বর্ণের কণ্ড, বাহির 
হয়। ইহারা শরীর হইতে কিঞি উত্থিত হয় ও চাপিলে ফিল 
হয় | দুই এক দিবস গরে উচ্চতা রহ্তি ও চাঁপিলে ফিকে বর্ণ হয়, কিন্ত 

“ মিলিত হয় না। 

শপ 
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পীঁড়ার প্রথম সপ্তাহে মূত্রের পরিমা কম হয় । ইউরিয়' বৃদ্ধি : 
হয় ও ক্লৌরাইউস২ খাকে*ন1 | কখন কখন; মুত্র আলরিউমেন, যুক্ত + 
হয়। কখন কখন মুত্র আদৌ উৎপন্ন হয় না, ও ইউরিমিয়! ঘটে। ” 

দ্বিতীক্প সপ্তাহে সাতিশয় ক্ষীণত। জন্ম, পেশী আক্ষেপযুক্ত হয় 
ও প্রলাপ ঘটে। প্রবল ব্রন্কাইটিন্, প্লরিসি, ও ফুস্ফুসের প্রদাহ 
ঘটিলে রোগীর প্রাণ সংশগ্ম হয়। ত্রয়োদশ বা চতুর্দশ দিবসূ* 
হইতে রোগী লুস্থ হইতে থাকে । দ্বাদশ হইতে বিংশতি দিবসের ময় 

রোগীর মৃত্যু হয় । বয়ন অধিক ইইলে মরিবার অধিক সন্তা বন!। সন্তাপ 

পীড়ার প্রারন্তে অধিক হইয় সউন্টে এবং এপ্রাতঃকালের ও সায়ং. 
কালের সন্তাপ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বিভিন্নতা অতি 'স্বপ্পই দৃষ্ট হয় 
কিন্তু আন্ত্রিক স্বরে তাহা হয় না। সায়ংকালের* সন্তাপ প্রাতিঃকাল 

অপেক্ষা বেশী হইয়। থাকে । "বর সার্মীন্যতর হইলে তৃতীয় বা*চতুর্” 
দিবসে উহা! যে পরিমাণে বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ অবস্থায় প্রথম সপ্তাহের 
শেষ পর্যন্ত থাকে, ও সপ্তম বাঅইটম দিবসে ইহার বিশেষ বিচ্ছেদ 
দুষ্ট হয়। কঠিনতর হইলে তাহ! ঘটে না। আর পীড়। সামান্যতর 
হইলে জ্বর যে দ্বিতীয় সপ্তাহেরু প্রারন্তে বাড়িয়। থাকে দুই এক দিবসের 
মধ্যেই উহার শমতা হয়। কঠিনতর হইলে এ বান্ধিত অবস্থা দ্বিতীয় 
সপ্তাহের শেষ পধ্যন্তশ্াকে | 

ভাবি ফল__রোগী প্রায় দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষে বা তৃতীয় 
সপ্তাহের আরন্ভে মরিয়। থাকে ।- আরোগ্য হইলে চতুর্দশ দিবস 
হইতে পীড়ার শমভ! দৃষ্ট হয়। ফ্দি চতুর্থ দিবসের গুর্বে সম্তাপ 
১০৩৫ ডিগ্রির অধিক না উঠে তাহা" হুইলে ৫৫ সামান্যতর 

হুইবে বলিতে পার। যায় 

নিদান__কখন কখন এই পীড়া টাইফ ইভ, স্বর, ফুস্ফদের ও 
মন্তিষ্কীবরক বিল্লার প্রদাহের সহিত ভ্রম হয়। যদি টাইফস-্জ্ুরে 

* রুম্য,সের প্রদাহ ঘটে তাহা, হইলে কোন্ পীড়। অশ্ে ঘটিয়েছে তাহ 
[নিতে হইবে । আর ইহা" মনে রাঁখ। উচিত যে প্রাইমারি নিউমো- 

, নিয়া পীড়ায় কণ্ড, বাহির হয় না। এই দুইটা বিষয় জানিতে"পারিলে 
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প্রাইম।রি নিউমোনিয়। কি ট্ইফস-জনিত নিউমোনিয়! জানিতে পারা 

 যায়। আর টাইফস, স্বরে প্রলাপ একটা প্রধান্ লক্ষণ বলিয়। গণ্য হয়। 
এই প্রলাপ বিড়২বিড়েব, ও ইহা প্রথম সপ্তাহের শেষে ঘটে এবং রোগী 
সাতিশয় অস্তির হয়। প্রাইমারি নিউমোনিয়ার অন্য রূপ দেখা যায়. 

কিন্ত এই প্রলাপ ঘটিলে মিনিন্জাইটিস্ বলিয়) মনে হইতে পারে। 
বৈভিন্নত! এই যে টাইফস.স্বরে জিহ্বার অবস্থা অনারূপ, ইহাতে কণু, 

ছুই হয়, ও নাড়ী সাতিশয় ক্ষীণ হয়| মিনিন্জাইটিস্, পীড়ায় ভিন্ন 
_বূপ দেখা যায়। আর মিনিনৃজাইটিদ পড়ায় প্রথমে রোগী বমন 
করে, ও শিরঃগ্রহ অতিশয় কষ্টকর. হয়। টাইফস স্বরে তদ্রুপ 

হয় না । | 

প্রতিষেধক চিকিৎসা__উন্তদ আহার ও বায়, চলাচল যুক্ত 
'ঘরে শয়ন করিতে দিবে । ঘরে বেশী লোক শয়ন করিতে নিষেধ 
করিবে । প্রত্যেক বসৎবাটী, হাসপাতাল বা.কারখানা বগুসরের মধ্যে 
একবার বা দুইবার করিয়া! মেরাম্ড করা আবশ্যক। টাইফপস্ দ্বারা 
আক্রান্ত" ব্যক্রিদিগের বস্ত্রাদি ডিন ইন্ফেক্টাণ্ট, (10510960508) 

অর্থাু হুর্ন্ধ নিবারক ওঁষধ দ্বার। শোধন করিবে | যে ঘরে টাইফস্, 
রোগ গ্রস্থ ব]ক্তি একবার বাস করিয়াছিল সেই ঘরের বায়, ক্লোরিন. 

গ্যাস দ্বারা শোধিত ব! ঘর ভালক্ধপে মেরা না,করিয়। অনা লোককে 

থাকিতে দিবে না|  » 
আরোগ্য চিকিৎস|-রোগীকে বায়ু সঞ্চালন যুক্ত হানে রাখিবে। 

আস্ুরিক চিকিৎস! অর্থাৎ উগ্র শঁষধ ব্যবহার করিবে না | কুইনাইন্, 
ব্যবহারে কোন উপকার দর্শে নাও ব্যবস্থা করিলে হানি জন্মে। 'কোষ্ঠ 

বদ্ধ থাকিলে মৃহ্বিরেচক ওবধ ব্যবহৃত হয় | যদি শোণিতে ধেশী 

পরিমাণে এমোনিয় থাকে তাহা হইলে কোন ধাতু অল্প জলের সহিত 
নিশপ্লেত করিয়া প্রত্যহ খাইতে দিবে! শীতল ব! কুসম কুসম গরম 

ক জলে গা দপঞ্টী করাইবে । অচৈতনয গাকিলে মন্তকে শীতল জল -. 
দিবে। হুগ্ধ, পাঁতল। ব্রথ, চা ও কাফি দিবে! নিস্তেজ হইয়া পড়িলে 
উত্তেলকণ:ওধধ ও পুষ্টিকর আহার ব্যবস্থা! করিনে। প্রআব অণ্প অল্প, 
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হইতে" থাকিলে বা আলবিউেন্যুক্ত হইল -দরাঁপ বিবেচনার সহিত্ত 
ব্যবহার করিবে । রোগী.অস্ফির হইলে অহ্থিফেন দিতে : পার] যায় 1” 

রোগীকে উঠিতে দিবে না । মৃত্রাশয়ে মুত্র সঞ্চিত হইলে শলা দ্বারা 
নির্গভ করাইবে। রোগন'সুস্থ হইতে.থাকিলে বার্ক ও ধাতুঅলপ, কুইনা- 
ইন ও ঝিল্ দিবে এবং স্থান পরিবর্তন করাইবে॥। 

টাইফইড্ (71)1)019 ) অর্থাৎ আন্তরিক জ্বর । 

এই পীড়। সংক্রামক বানপর্শাক্রামক বলিয়া গণ্য হয়| পঁয়তঃলিশ 
ধগসরের নুন, বয়ক্ষ ব্যক্তিদিগের সচরাচর এই" পাঁড়ী ঘ্টিতে দেখ। 
যায় | পীড়1 আরন্তের পুর্বে স্প্ট 'এমত কোন লক্ষণ দৃষ্টুহয় ন। যাহার 
দ্বারা রোগী অথব। কোন ব্যক্তি ঠিক করিতে পারে । কেবল ক্ষুধ। 
মান্দ্য, নিদ্রা রাহিতা, অবসন্নতী, মন্তকে মন্দ মন্দ বেদন। পরে, রাব্রি.. 

যোগে অণ্প অস্প প্রলাপ, ও উদরাময় ঘটিয়। থাকে। 

নির্ণয় কারক লক্ষণ_ _সাতিশয় ক্ষীণতা, মানসিক শক্তির 
বিকার, মুখমণ্ডল অনুজ্জ্বল, জিহ্বা লেপবুক্ত, আরক্ত, শুষ্ক ও কাট! 
ফাটা! (ম৪579 ), শিরঃগ্রহ, তৃষ্ণা, ক্ষুধামান্দ্য, ও তরল হরিদ্রা 
যুক্ত মল নির্গত হইতে দেখ শায়। নাড়ী দ্রুত ও ক্ষীণ, ত্বক উত্তপ্ত, 
উদরা শ্মান, দক্ষিণ শ্রোণি প্রদেশ চাপিলে গড় গড শব্দ ও বেদনা, 
ও প্লীহার স্থানে সগর্ত শব্দের বৃদ্ধি হয়। .সগুম দিবসে বা! কএক 
দিবস পরে গোলাপ বর্ণ যুক্ত কণু, প্রথমে বক্ষ ও উদরে, ও .তৎপরে 
অন্যান্য স্থানে দুষ্ট .হয়। কও, চাপিলে- কিছু ক্ষণের জন্য মিলিত 
হয়। কণ্ু, সকল দলরদ্ধ হইয়া! বাহ্তির হয়, একদল মিলিত হইলে 
পর, আর একদল বাহির" হইতে দেখ! যায়। 
পাড়ার প্রথম সপ্তাহে, সন্তাপ ক্রমশঃ হুন্ধি হয়'। সায়ংকালে 
প্রাতঃকাঁল অপেক্ষা ₹* ডিগ্রি বেশী, ও পরদিন প্রাতঃকাল্ে পুর্বের 
সায়ংকাল অপেক্ষ! ১ ডিগ্রি নুযুন দৃষ্ট'হয়। প্রথম সপ্তাহের শেস্বষ 
সয়েংকালে উষ্ণতার বৃদ্ধি. দুষ্ট হুয় না। কিন্তু, গ্রতঃকালে 
সায়ংকাল অপেক্ষা তত্রাচ শুন প্রতীক্সমান হয় । দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রাতেঃ 
জি ঈষৎ বিচ্ছেদ দেখা যাক্স। তৃতীয় সপ্তাহের আরন্তে নচরাচর 
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উষ্ণতা বাড়ি থাকে, এবং যদি রোগী আরোগ্য লাভ করে ভাহ। 
হইলে প্রীতঃকালের ও সাঁয়ংকালের সন্তাপের মধ্যে সাতিশয় বিভিন্নত। 
দু হয়| আরোগ্য লাভ করিলে সন্তাপ ক্রশঃ কমিয় আসিতে 
থাকে, কিন্তু মোহক জ্বরে উহ: অকন্মা ঘটিয়। থাকে । পীড়া সামান্যত্র 
হইলে ২১ শ দিনের মধ্সোই শেষ হয়, কঠিনতর হইলে ৪, ৫১ ৮৮, ও ৯০ 

শপ্তাহ পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া থাকে। যদি রোগীর শারীরিক উষ্ণতা 
১০৪০ ডিগ্রি হইয়া এক রূপ থাকে ও সায়ংকাল অপেক্ষা প্রাতঃকালে 
সন্তাপ বেশী হয় তাহ। হইলে রোগীর পক্ষে মন্দ বিবেচন] করিবে । 
উপসর্গ-_কখন কখন আরোগ্য, কালে অস্ত্র বিদারণ বা অন্ত্র হইতে 

রক্ত আ্াব হইয়া! রোগীর অকল্মাৎ মৃতু) ঘটে । যদি রোগী ক্রমশঃ 
"আরোগ্য লাভ করে, তাহা হইলে আরোগ্য লাভ করিলেও মানসিক 

শক্তিয় ক্ষীনতা। অধিক দিবস পথীন্ত অধিষ্ঠান করে ॥ ফস্ফুসের প্রদাহ ও 

ক্ষয় কাশ ইহার উপসর্গ বলিতে হইবে । 
সাংঘাতিক হইলে শ্রোণি (71927), ও অন্ধীন্ত্র (0০৫910) পীড়িত 

হয়। ইহাদিগের শ্লোষ্মুক বিল্লী প্রদাহ যুক্ত হয় | অসমবেত (১০195) 
ও সমবেত (42100109000 ) শ্রন্থিসমূহ এবং পেয়ার প্যাচেস, 

(76595 [860093 ) স্ফীত, ও ইহাদিগের চতুষ্পাশ্বস্থ' বিধানোপাদান 

গ্রদাহ যুক্ত হয়, ব1 এ গ্রন্থি সমূহ ক্ষত হয় | মধ্যাক্রত্বক (01959060720 

£189৫5).গ্রন্থি সমূহ স্বীত ও কোমল হয়। 
নিদান__কখন কখর্ন মিনিন্ক্াইটিন৬ গুটিল পেরিটোনাইটিস্, 

প্রবল ক্ষয়কাশ ও টাইফস্ পীড়। হইতে এই প্টীড়াকে বিভিন্ন করিতে 
হয় | মিনিনুজাইটিস্, হইতৈ এই বিভিন্নত1 যে ইহাতে বমন হয্ম নাও 
মন্তকে বেশী বেদনা থার্কে না | নাড়ী ক্ষীণ, জিহ্ব। শুষ্ক ও ভর্দরাময় 
পীড়া হ্য়। টিউবার্কিউলার পেরিটোনাইটিস, পীড়াঘ যদিও মুখ 
মগ্ডল উজ্জ্বল ও মুখ দেখিলে সাতিশয় ব্রণ প্রকাশ পায়, উদরে 
বেদন৷ থকে :ও উদরাময় পাড়! ঘটে, কিন্তু ইহাতে জিহ্ব। পরিক্ষার 

থাকে ও কপ দেখ! যায় ন1। প্রবলক্ষয় কাশ রোগে কাশি ও শ্বী কৃচ্ছ, 
অত্যন্ত হয়, কিন্তু আন্তরিক দ্বরের ন্যায় শারীরিক উষ্ণত1- বেশী হয় না.। 
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বক্ষঃ পরীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা রোগ নিরর্ণত হয়। ইহাতে কণ্ত ও প্লীহার বৃদ্ধি 

দুষ্ট হয় না। 

টাইফস্ ও টাইফ ই'ড. রি মধ্যে এই বিভিন্নতা যে টাইফস, প়্- 
.তাল্লিশ রৎসরের অধিক হলে হয়, টাইফইন্ড.ইহার ন্যুন বয়স্ক হইলে 

হয়। 

টাইফস্। 
১। পীড়1 অকম্মাৎথ ঘটে *ও 

অধিক দিন অনশ্থিতি করে না। 

২। প্রলাপ ও আচেতনা পী- 

ডার প্রাক্কালে আরম্ত হয়। 

৩। মুখ মণ্ডল অনুজ্ভ্বল ও কনী-. 

নিক সঙ্ক,চিত হয়। 

৪। কোষ্ঠ বদ্ধ থাকে! 

.৫ | কণ্ড, কৃষ্ণবর্ণ যুক্ত, তস্প 
উচ্চ, ও বহির্গত হইবার দুই এক 
দিবস পরে চাঁপিলে উহারা 

অদৃশ্য হয় না। ইহার। দল: 

বদ্ধ হইয়া বাহির হয় না। 

] 

আর আর বিতিম্নতা নিযে লিখিত হইল । « 

টাঁইফইড্ 
১। পাড়া ক্রমশঃ উৎপন্ন হয় ও 

অধিক দিবস' অন্রন্থিতিকক্ষে। . 
২। প্রলাপ ও অচেতন] পী- 

ডার*্প্রান্কালে আরন্ত হয় না। 

৬ ।মুখ মণ্তল উজ্জ্বল ও কুনী-. 
নিক! প্রসারিত হয় | 

৪1 কোষ্ঠ বদ্ধ থাকে না। 
৫। সগ্ুম বা দশন দিবসে 

কণ্ড, বাহির হয়। ইহার! গোলা- 
পের বর্ণ যুক্ত, অস্যুচ্চ ও চাঁপিলে 
অদ্শয হয়। কণ্ড, সকল দল বদ্ধ 

হইয়া! বাহির হয়! 
রি 

কাঁরণ-_শরগুকালে বেশী পরিমাণে এই পীড়া! হইতে দেখা 
যাঁয়। গলিত দেহিক বা উত্ভিদ পদার্থ পানীয় জলের সহিত মিশ্রিত 

হইলে, ও তাহাই পান করিলে, বাগ্র গলিত পদার্থ হইতে যে বাষ্প 
,উঠে তাহাই বায়,র সহিত মিশ্রিত হইয়া শ্বাস ক্রিয়াদ্বারাঁ ফ ,স্ফসিতে 

প্রবেশ করিলে এই রে'গ জন্মিতে পারে | 

প্রতিষেপক চিকিহস। 1-_-গলিত &দহিক বা উদ্ভিদ পদীর্ঘ 

পুক্করিণীতে বা কূপ মধ্যে পতিত হইতে দিবে না। 'রোগীর মল 

হইতে বাম্প উঠিয়। গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিতে ন! পারে এমত স্থানে 
হা নিক্ষেপ করা-উচিত। 

৪. 
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আরোগ্য চিকিসঃ-_ আধকাংশ যেরূপ ব্যবস্থা! মোহক জ্বরে 
লিখিত হইয়াছে তাহাও এস্থলে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইহাতে বিরেচক 
উঁষধাদি ব্যবহার নিষেধ । উদরাময় পীড়া ঘটিলে অহিফেন ঘটিত ধারক 
ওঁষধ, ও রক্তত্রাব হইলে বরফ, শীতল জল ও"গঠালিকু এসিড ইত্যাদি 
গুঁষধ প্রয়োগ হয়| পীড়া! উপশম কালে যাহাতে শ্োণি প্রদেশ 
উত্তেজিত না হয় চিকিৎসকের এ বিষয়ে সারগান হওয়1 আবশ্যক | কুই- 
নাইন, লিকুইড. এক্ক্রীকট্ অফু. সিনুকোনা, বা কম্পাউগ্ড টীংচার. অফ 
সিনুকোনা দিবে । সমস্ত লক্ষণ অদৃশ্য না হইলে গুরুতর পথ্য ব্যবস্থা! 
করিবে না। ৭ 

পৌনঃ পুনিক,ভ্বর (73011951706 1৮৪] ) 

এই পীড়া দরিদ্র লোকদিগের অগ্রিকাংশ ঘটে । কখন কখন ইহার 
মারীভয় হয়। অন্যান্য স্বর হইতে ইহাকে হাস (05533) হইবার পুর্কে 
নির্ণয় কর1 স্কিন হয়| রোগী ক্রনশংস্বাস্থয লাভ করে। কাটনতর 
(0১9)9101%) চক্ষু পীড়া ও প্রবল বাত রোগ এই পীড়ার উপসর্গ 
বলিয়া গণ্য হয় । যদি পাণ্ড, জন্মে তাহ হইলে মল সাতিশয় কৃষঃ 
বর্ণ হয়| পাড়ার ক্রাইনসিস্ (0058 )+ অবস্থা ঘটিলে শারীরিক উষ্ণতা 
অপেক্ষাকৃত ১০৭ ডিশ্রি বা ততোধিক নুন হয়। 

লক্ষণ__-রোগীর অকম্মাৎ কম্পন, শিরঃগ্রহ, পৃষ্ঠদেশে ও হস্ত 
পদাদিতে বেদন, জিহ্বা শ্বেতবর্ণযুক্ত, তৃষ্ণা, সর্বদা বমন, কেঞ্ঠ বদ্ধ, 
নাড়ী দ্রুত, ত্বক উত্তপ্ত ও শুষ্ক ও সময়ে সময়ে, ঘর্ম হয়। কণ্ড, বাহির 
হইতে দেখ! যায় ন।'কিন্ধ পাণ্ড উৎপন্ন হয়। ' পঞ্চম. বা অষ্টম দিবসে 
ঘর্ম হয় ও সমস্ত লক্ষণ অদৃশ্য হয় । চতুদর্শ দিবসে পুনর্ববার লক্ষণ গুলি 
প্রকাশ পায়, পরে ইহা তৃতীয় হইতে অইম দ্রিবস পর্যাস্ত অবস্থিতি 
করিয়। পুনর্ধার অদৃশ্য হয় । এইরূপ পুনঃ পুনঃ ঘটিতে পারে । 
«£ চিকিৎসা_স্থৃছ বিরেচক ওষধ, ও জিগ্ধ দ্রব্যাদি যথা, সাঞু, 

যব ব1 এরারুট খাইতে দিবে । রোগীকে শধ্যা হইতে উঠিতে দিবেনা 
কুইনাইন্, অহিফেন্ৃ, ওয়াইন সরাপ, চা গু কাফি খাইতে দেওয়। যায়। 
গরমজগলে গাত্র সপপ্ী করিয়া দিবে । পাণ্ত, হইলে নাইটে।-হাইড্ক্লোরিক, 
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এসিড, দেওয়। যায়, নাঁইট্রেটু অফু.. পট্যাসু ,ব্বন্থেয় । শ্রীবা দেশে 
শুদ্ধ কপিং প্রয়োগ হয় । কোন গুঁধধির দ্বার দ্বিতীয় বারের জ্বরের .. 
পুনরীক্রমণ বন্ধ হয় না। ও 

মন্তিক মাজ্জেয় জুন € 0010)7:0-5300810] 0959) 
নির্য়কারক লক্ষণ-_যদি পাড়ার প্রথম সুত্রে সাতিশয় শিরঃ- 

৪ মস্তক ঘূর্ণন ও বমন হয়, পরে পুষ্ঠ ও গ্রীবাদেশে সাতিশয় বেদনা »* 
২ উহ! গণ বা চলন, দ্বার! বৃদ্ধি হয়; আর মস্তকটা পৃষ্ঠদে্ধে 

নন্ত, মুখ খুলিতেত অশক্ত, গলাধঃকরণে কষ্ট, পুষ্ঠদেশ ধনুকেরআক্ারের 
ন্যায় হয়, ও পেশীসমূহের যন্ত্রনাদধয়ক ধনুষ্টঙ্কারব আক্ষেপ" “ঘটে, এবং 
রোগীর প্রলাপ, করীনিকা সঙ্ক,চিত, ও নাড়ী দ্রুত ও শ্বাস প্রশ্বাস ঘন 
ঘন হইতে থাকে, তাহা হইলে মস্তিক্ষ মাজ্জেয় জ্বর ৰলিয়। জানিবে । 

এই পীড়ায় রোগী অকল্মাঙ প্রপীড়িত হয় । কখন কখন ইহার 
মারীভয় হইতে দেখা যায়, এই পীড়া ঘটিলে রোগী প্রায় কালগ্রাসে 

পতিত হয়| যুবা ও প্রেঢ় ব্যক্তিরাই প্রায় ইহাতে আক্রান্ত হয়, 
বৃদ্ধাবস্থায় কুত্র পি ঘটিতে দেখা যায়। মুখ ও হস্ত পদাদিতে বিস- 

পিকা (1300১95) ব1 কখন কখন পর পিউরা (81198) নির্গত 

হয় । 
শারীরিক উষ্ণতা ৯০৩৭ ডিগ্রি অপেক্ষ। অধিক কদাচিৎ দেখা যায় | 

পীড়। সাংঘাতিক হইলে মস্তিষ্ক ও মজ্জার কোমলতা ও রক্তাধিক্য ও 

ইহাদিগের আবরক বিলীর মধ্যে লসীকা (77১) উৎ€সূষ্ট হয় 1. 
সরুল জ্বর ( 59001, ) 

এই স্বর উর্দ সংখ্য+ দশ দিবদ কাল পর্্ান্ত অবস্থিতি করে। 
লক্ষণ-__রোগীর অকম্ম1 অবসন্নতা, বমংনাদ্বেগ, ক্ষুধা মান্দ্য, শীত 

দার ও পৃষ্ঠ দেশে ও হস্ত পদাদিতে বেদন1 বোধ হয় । কিয় সময় 
পরে ত্বক শুক্ষ, নাড়ী দ্রুত, শিরঃগ্রহ, তৃষ্ণা, কোষ্ঠবদ্ধ ও মুত্র অস্প ম্বুপ্প : 
হয়'। কখন কখন অল্প অল্প প্রলাপ ঘটে। রাত্রি কালে পীড়া বৃদ্ধি 
হয়। চতুর্থ দিবসে ব| ছুই এক দ্িবস'পরে স্বর বিচ্ছেদ হয় । রোগী 
ক্গশঃ আরোগা.লাভ করে ।, 

9 
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চিকিৎসা__ প্রথমতঃ ধামনীক উত্তেজন বেশী হইলে লবনাক্ত 
মৃছ বিরেচক শুঁধধ ও লঘ্ুপথ্য দিবে ও রেচীকে শয্যা হইতে উঠিতে 
দিবৈ না। দ্বিতীয়তঃ। শরীর নিস্তেজ হইতে দেখিলে যাহাতে এ রূপ 

' ন। ঘটে এমত করিবে। তৃত্তীয়তঃ। কোন স্থানিক প্রদাহ ব1 রক্তাধিক্য 

উপশম করিবে বা যাহাতে ন। ঘটে এরূপ দতর্ক হইবে । চতুর্ধতঃ । আবু 
, আর, ৫ যে লক্ষণ প্রবল হইতে থাকিবে তাহা নিবারণ করিবে | 

সরল পিনস্ (17000702% ) 

কেহ কেহ বলেন: যে বাষু দুষিত হইলে এই পীড়া ঘটিয়! থাকে । 
লক্ষণ_-রোগী অকল্মা ক্ষীণ বোধ করে ওহন্তগিদাদি বেদন! করি- 

তে থাকে । সাতিশয় শিরঃগ্রহ ও নাসারদ্ধ, ও চক্ষু হইতে জল নির্গত 

হয়! গণ্ড দেশের আত্যন্তরিক ভাগে বেদনা, শ্বাস কৃচ্ছ,, কাশি, 
মুখ হইতে শ্লেক্সা নির্ঘত ও জ্বরের অন্যান্য লক্ষণ দ্ৃষ্ট হয়। 

রোগী প্রথমাবস্থায় সর্বদ1 ললাটে বেদনা বোধ করে। অর্দিৎ কাশি, 
ও অন্যান্য কফের (0০৮০7) ) লক্ষণারদি প্রায় দ্বিতীয় বা 

তৃতীয় দিবসে বেশী হইতে দেখা মায় ও পঞ্চম বা সপুম দিবসে 
অদৃশ্য হয়| কিন্তু স্বর নিঃশেষ হইলেও রোগী কাশিয়! থাকে, ও 

মুখ হইতে শ্লেষ্। নির্গত হইতে দেখা বায়। স্থৃক্ষ্ স্বক্ষ্ষ বায়, উপনা- 

লীর ও ফুস্ফুসের প্রদাহ কখন কখন এই পীড়ার উপসর্গ বলিয়। পরি- 
গণিত হয় | কখন কখন এই পড়ার মারীভয় হয় । শিশুদিগের ব! বয়ো- 

ধিক ব্যক্তিদিগের, কিন্বা হৃ্পিণ্ড ও ফ.স্ফসসযন্ত্রের পীড়া গ্রন্থ ব্যক্তি- 

দিগের এই পীড়। ঘটিলে প্রাণ ঠংশয় হয় । এই পীড়। সামান্ও হইলে 

৫ দিবস ও কঠিন হইলে ৭ব! ১০ দিবস পর্য্যন্ত অনস্থিতি করে | 
চিকিৎসা_রোগীকে পীড়ার প্রথম ,তিন দিবস শয্যা হইতে 

উঠ্টিতে দিবেন! ও বায় চলাচল যুক্ত গৃহে শয়ন করিতে দিবে । 
যকের বা মদিনার জল, লেমোনেড৯বা। সোড। ওয়াটার, হুগ্ধ ও চা, ও 

শি ' মাংসের ব্রুথ খাইতে “দিতে পার! যায় ! -দামীন্য হইলে ওধধ প্রায় 
আবশ্যক হয়না । যদি সর্দিও কাশি ব্শৌ হয় তাহা হইলে ইপি- 

কাক্ুও কোনায়স্র ,হেনবেন্; ইণিরিয়াল টিংচার অফ. লোবিলিয়। ও রা 
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কালে ডোভার্স. পাউডার দিবে । মসিনার জল ও সারর্সা, নাইট্ুস্ 
ইথার্ ও ক্যায়ফোরেটেড্*টিংচাঁর অফ. অহিফেন, বক্ষ৪দেশে সুর্সপা 
পলসূতার1, উষ্ণ বায়, ব1 বাস্পাভিষেক ৰ1 বাম্পাঘ্রণ প্রয়োগ হয়। 
নিন্তে্গ হইলে বার্ক ও" এমোনিয়1, বিফুটি, ওয়াইন সরাপ ও ব্রাণ্ডি 

ব্যবহৃত হয়। পাঁড়। উপশম কালে ফদ্্ফরিক অল ও বার্ক, কুইনাইন্ 
ও লৌহ, কড্লিতার অইল্, ও পুঁভিকর পথ্য দিবে । রোগীকে কিছু" 
দিবসের জন্য স্থানান্তর করাইুবে | 

পীত জ্বর (০110 [95৪ ) 

ইহাকে এক প্রকার প্রবল 'ও সাংঘাতিক" জ্বর বলিতে হইবে । 

ইহাতে পাণ্ু, উৎপন্ন হয়; রোগীর সাতিশয় শিরঃগ্রহ ঘটে ও এক 
প্রকার কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ বমন হইতে দেখাযায় 1 ইহা প্রায় উষ্ঞ এ্রধান', 
দেশে ঘটিয়া থাকে । এই পাড়া স্থানে স্থানে (9০7%৭19 ) ছুই একট! 

বা ইহার গারী ভয় (77011900) হইয়া থাকে। ইহা সপর্শাক্রামক 
বলিয়। পরিগণিত। জ্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষ এই পীড়ায় অধিক 
মরিয়া থাকে । 

লক্ষণ-_-পীড়া আরম্ভ হইবার পুর্বে রোগীর অকম্মা শরার 
অবসন্ন, ক্ষুধী মন্দ ও মস্তক ঘুর্নিত হয়, ও.মানসিক ক্ষীণত] জন্মে । কখন 

কখন পীড়ার প্রাক্কালে কম্পন হয় ও জ্বর পরে প্রকাশ পায় | এই স্বর 

কএক ঘণ্ট। অবস্থিতি করে । কখন কখন রোগী প্রথমাবধি নিস্তেজ 
হইয়। পড়ে, কিন্ত স্বরের আবেগ বড় অধিক প্রতীয়মান হয় ন1। রোগী 
অচৈতন্য হইয়া রহে ও" তড়্কা ঘটে। সপ্ট,স্বর হইলে উহা! রাত্রি যোগে 
বৃদ্ধি হয়। নাড়ী দ্রুত, ত্বক শুল্ক ও উত্তপ্ত, চক্ষু আরভ্, ও মুখমগুল 
চিক্কণ হয়। শিরঃগ্রহ সাভিশক্স যন্ত্রণাদায়ক হয় । পৃষ্ঠ দেশে, হস্ত প্দা- 
দিতে ও অন্যান্য সন্ধি স্থানে বেদন বোধ হয় | পাকস্থলী উত্তেজিত ও 
উহ! চাপিলে বেদন।, হন্দেশে টান বোধ, বমনোদ্বেগ ও বমন, তৃষণ/ তর 
অঞ্পপরিমিত ও ঘোর রক্ত বর্ণ.'হইতে* দেখা যায়। কোষ্ঠ ধ্ধ ও মল 
নির্গত হইলে উহা! পিত্ত বর্ণক রহিত দৃষ্ট হয়। রোগী অস্ির হয়। 
মাঁদসিক উদ্বেগ, 'নিদ্রা রাহিত্য, ও প্রবল প্রলাপ ঘটিতে থাকে। 
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দ্বিতীয় ব!দ্ভৃতীয় দিবস পরে লক্ষণগুলি কিছু উপশম হয় ও রো” 
সুস্থ বোধ করে। মুখ ঈষঙ হরিদ্রা যুক্ত হয়। ত্বক আদ্র ও পিস্ত 
বর্ণক যুক্ত মল নির্গত হয় ও রোগী স্বাস্থ্য লাভ করিতে থাকে । 
কখন কখন রোগী ২৪ শ ম্নন্টা ভাল থাকিক্া পরে পীড়া, বেশী 

হইতে দেখা যায়। এপিগ্যাস্টি.ক প্রদেশে সাতিশত্ বেদন! বোধ 
'হুয়। সমস্ত শরীর হরিদ্র। বর্ণ যুক্ত * রোগী অচৈতন্য হয়। নাঁড়ী 
ক্ষীণ, বিষম ও জিহব। অপরিষ্কার ও শুক্ক হয়, এব শ্বাস প্রশ্থীসে বিকার 

জন্মে |, হিকা, তৃ্চ।+ বমনোদ্ধেগ ও বমন সর্দ| সর্বদা ঘটে | যদি লক্ষণ 
গুলি উপশন ন? হয় তাহা হইলে ককিচুর্নবৎ কৃষ্ণ বর্ণ শোনিত বমন 
হয়| মুত্র 'আদৌ উৎপন্ন হয় না বা উৎপন্ন হইস্স। মুত্রাশয়ে 
সঞ্চিত হইয়। রহে।. ত্বক ঘোর কপিশ বর্ণ যুক্ত হয়, ও ইহার নিম্নস্থিত 
বিধানোপাদানে শোনিত উত্স হইয়। স্থানে স্থানে কৃষ্ণ বর্ণ তালি 
নির্মিত করে। নাসারন্ধ, মান্ডি, গুহা দ্বার ও যোনি হইতে রক্তআাঁব হয় | 
মল দুর্গন্ধ যুক্ত ও আল্কাতরা'র ন্যাস্স হইতে দেখা যাঁয়। পরে স্বর 
সাংঘাতিক হইয়া উঠে। নাড়ী বিলুপ্ত, শ্বাস ক্রিয়া সশব্দযুক্ত ও মল 
ও মুত্র রোগীর অনিচ্ছাক্রমে বাহির হয়। বাকশত্তি রহিত ও গলাধঃ 
করণে কষ্ট হয়। মূত্র রক্ত পুর্ণ বা আদৌ উৎপন্ন হয় না। মৃত্যু 
হইবার পুর্বে রোগী অচৈতন্য হয় ও তড়কা হইতে দেখা যার । কখন 
কখন রোগীর শেষ পর্যন্ত আত্মবোধ রহিত হয় না| এই পীড়া ৩য় 
হইতে ৯ম দিবস পর্যন্ত অবস্থিতি করে। এই রোগাক্রান্ত ব)ক্তিদিগের 
মধ্যে প্রণয় তৃতীয়াংশ কালগ্রাসে পতিত হয় | প্বোগী নিস্তেজ হইলে 
ব। ইউরিমিয়া বা! সংন্যাস ঘটিলে প্রাণত্যাগ করে। 

প্রতিষেধক চিকিৎসাসমস্ত দুর্গন্ধ নিবারণ করিবে। ঘর 
পরিষ্কার রাখিবে ও উহার মধ্যে বায়, সঞ্চালনের প্রতিবন্ধক না! জন্মে 

এমত করিবে । কোন ব্যক্তির এই পীড়া! ঘটিবার সন্তাঁবন। দেখিলে 
পুষ্টিকর আহার দিবে । স্ুুরাপান এবং বেশী পরিমানে স্ত্রী সংসর্গ 
নিষেধ । “যাহাতে সুনিদ্রা হয়, ও ঘর্ম, ্ল, ও মুত্র ভালরূপে নির্গত 
হয় এমন করিবে । গরম বস্ত্র পরিধান করিতে দিবে । প্রাতঃকালে 
অনাহারে গৃহের বাহিরে আসিতে দিবে না । : 
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* আরোগ্য চিকিৎুম।গৃহে উত্তমরূপে বায়, সঞ্চালন হয় এমত 
করিবে, ও উহ। পরিক্ষার রাখিবে । যে।যে উপসর্গ 'ঘটিবে তাহ।' 

নিবারণ করিতে চেষ্টা করিবে। পরিমিত আহার, এরারূট, লেমনেভ্,, 
বরফ; চা, ব্রথ্, ব্রা্তি ও জল, পড়ফিলাম্ত সলফেটু অফ ম্যাগনিসিয়া 
ও সোনামুখির পাতা, ক্যালোমেল ও কুইনাইন্; কুইনাইন্, বার্ক, সল- 
ফেটু, অফ বিবিরিয়া, টিংচার ডিল, মরফিয়। অস্প * মাত্রায়” 
তারপিন্ তৈল, ক্রিপ্নাজাট, লাইকর পট্যাসি এই সমন্ত গ্ষধ প্রয়েগ 
হয়| আবশযক মতে শ্রীবাদেশে বেলেষ্তার1 বা সর্ষপা পলস্ৃতারা 

মন্তকে শীতল জল এবং এপিগ্যাঁসটি যামু এঁ্দেশে সর্বপ পলস্তাঁরা 
দিবে | এমোনিয়। দিবে না| বুক্কের রক্তীধিক্য ঘটিলে সতর্ক হইয়া 
সরাপ ব্যবহার করিবে । | 

স্বল্প বিরাম ভ্বর (০0৭16০06 09৮97) 

স্ব্প বিরাম ও কম্প"ত্বর প্রীয় একই কারণ হইতে উদ্ভুত হয়। 
দেশ বিশেষে ইহ। অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠে। অর্থাৎ শীষ এধান 
প্রদেশে ইহা কঠিন ও সাংঘাতিক বলিয়। গণ্য হয়। 

লক্ষণ__সবিচ্ছেদ স্বরে যৈ সমস্ত লক্ষণ দুষ্ট হয়, ইহাতেও সেই 

রূপ দেখ যায়, কেবল এই মাত্র বিভিন্নতা যে ইহাতে সম্পুর্ণ বিচ্ছেদ 
ঘটে না। অস্প বিচ্ছেদ যাহ] ঘটিয়। থাকে তাহ প্রায় ছয় হইতে 

বার ঘণ্ট। পর্যন্ত অবস্থিতি করে, পরে জ্বরের বেগ বুদ্ধি হয়। বৃদ্ধি, 
হইবার গুর্ধে রোগীর কম্পন ও শীত রোধ হয়'। বিচ্ছেদ্টী প্রায় 

প্রাতেঃ ঘটিয়া থাকে ।' সায়ংকালে জ্বরবেগ বেশী হয়। এই পাড়া 
১৪ ব। ১৫ দিবস পর্যন্ত অবস্থিতি করে। পরে ঘর্মম হইয়! সবিচ্ছেদ 
বা মন্দজ্বরে (1০ ৯) পরিণত হয়। শিশুদিগের এই পীড়া 

ঘটিলে আন্ত্রিক জ্বর বলিয়1 গণ্য হয় | ০ 

. চিকিগুসাত্বরের বেগ যাহাতে কমিয়া আইসে ও সবিচ্ছৈদ 
ছয় এমত করিবে । এই অভিশ্রায়ে শীতল জল, লেমনেডূ, £ বরফ, চা, 

গরমজলে গাত্র সপঞ্জ, মৃদু ধিরেচক, লঘ্বুপথ্য, ঘম্ম কারক ও মুত্র কারক, 
উধধ প্রয়োগ হয়। উত্তেজক উষধ দিবে না। যদি বমনোদ্বেগ থাকে? 
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কিন্ত বমন না হয় তাহ! হইলে ইপিকীক. সেবন কর!ইবে ও বমন থাঁকিলে 
এপিগ্যাস্টি মূ. প্রদেশে সপ পলসতারা ব্যবহার করিতে পারা যায়। 

বিচ্ছেদ হইলে জরন্র ষধ অর্থাৎ স্যালিসিন, সল্ফেট. অফ্বিবি- 

রিয়া, কুইনাইনৃ, টিংচার ওলার বর্গ (৮2৭১৫০৪৪ [55০6806 ) প্রভাতি 
ব্যবস্থা করিবে । যদি. রোগী অচৈতন্য থাকে, তাহ! হইলে মস্তক 

সকেশ শবন্য করিয়। শীতল জল, গ্রীব! দেশে বেলেন্তারা বা সর্ধপ পল. 

স্তারা দিবে | পাণ্ড, হইলে এপিগ্যাস--য়াম্ প্রদেশে তারপি্ তৈলের 

উপসন] সর্ঘপ পলন্তারা ব্যবহার করিবে । নিস্তেজ হইয়া! পড়িলে 

মাংসের ব্রথ্, কাচা অণ্ড, ও উত্তেজক গুঁষধ ব্যবস্থা যোগ্য । রক্ত 
মক্ষন ও পারদ ব্যবহার করিবে না। 

তৃতীয় বিভাগ । 

সবিচ্ছেদ জ্বর (177001071669106 005০9) ) 

ইহাকে প্যালুডাল্ (215091 ) ব। পিরিয়ডভিক্ €চ97০৫)০) জ্বর 

বলে। গলিত দৈহিক বা উদ্ভিদ পদার্থ হইতে যে এক প্রকার বাম্প 

উঠে তাহ শ্বাদ ক্রিয়া দ্বারা কফ্্কসে, বা পানীয় দ্রব্যাদি সহিত 

মিশ্রিত হইয়! পাকস্থলীতে প্রবেশ করিলে এই রোগ জন্মাইতে 

পারে। ইহাতে জ্বরের পুর্বে কম্পন এবং পরিশেষে ঘর্ম হয় । 
জ্বর বিচ্ছেদ হইলে রোগী কোন যন্ত্রনা অনুভব করে না । যদবধি রোগী 
সম্পূর্ণরূপে স্বাস্থ্য লাভ ন! করে, তদবধি বিরামের পর জ্বর পুনর্বার 

প্রকাশ পাইয়। থাকে । এই পীড়া? তিন প্রকারে বিভক্ত হয়|. যথা; 
১) কোটিভিয়াশ (08০6477) বা এঁকাহিক ২) টারসিয়ান্ (79782 ) 

বা দ্ব্যাহিক ; (৩) কোয়ার্টখন্, (09:90 ) বা ্র্যাহিক। ভাঁরতবধধে 

একাহিক স্বর প্রবল। যদি জ্বর প্রত্যহ এক সময়ে ঘটে তাহ। হইলে 

এঁকাহিক শ্বর কলে । যদি একদিন অন্তর হয় তাহা হইলে দ্বযাহিক 

স্বর ও ছুই দিন অন্তর হইলে তাঁহাকে ত্র্যাঁহিক জ্বর কহে। প্রথমোক্ত 
স্বরে আত্যন্তারিক কাল ২৪ ঘণ্টা, দ্বিতীয়োক্ত স্বরে ৪৮ ঘণ্টা, ও তৃতী- 
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খাক্ত জ্বরে ৭২ ঘণ্ট। দেখ1 যায়। একাঁহিক ধর প্রাতেঃ, ব্যাহিক, 
মধ্যাছে ও ত্র্যাহিক অপরাহ্ছে, হইতে দেখা যায়। ্বর বিচ্ছেদের পর 
বিরাম কালকে ইনৃটার্মিসন (10607701550 ] কহে, এবং জ্বরেরণ্ও 
আক্ষেপের প্রা্কাল হইত্রে পরবর্তি আক্ষেপের প্রাক্কালের সময়কে 
আত্যন্তরিক কাল ব1 ইন্টার্ভাল্ (176675] ) কহা যায়। 

: লক্ষণ__এই অ্বরে তিনগ্রকার অবস্থ দুষ্ট হয়, শীতল, উষ্ণ ও ঘর্মম- ৃঁ 
শীল অবন্থ!। প্রথম অবস্থা, ৩০ মিনিট হইতে ৩1৪ ঘন্ট| পরধান্ত অবস্থিতি . 
করে ॥ দ্বিতীয় অবস্থা ৩ঘঠট। হইতে ১২ ঘন্টা পর্যন্ত অবস্থিতি 
করে্। তৃতীয় অবস্থা অবশিষউ কয়েক ঘণ্ট। অবস্থিতি করিতে দেখা' 

যায়। বিরাম কালে রোগী কোন কষ্ট অনুভব করে না। প্পীহ। বর্ধিত 
হয়, এবং যকৃগ ও পাক যন্ত্রের ক্রিয়ার বিকার জন্মে॥ পুনঃ পুনঃ জ্বর 

হইতে থাকিলে পুরাতন বৃকক গ্রদ্দাহ উৎপন্ন হয় । 
চিকিৎসা-_রোগীকে ম্যালেরিয়া জনিত দেশ হইতে স্থানান্তর 

করিতে হইবে । পুষ্টিকর পথ্য ও উত্তেজক গওঁধধ দিনে । যদি পাক- 
স্থলী ব। অস্ত্র পুর্ণ থাকে তাহ। হইলে বমন কারক ও বিরেচক গুঁষধ দিবে। 
যদি মৃত্রাশয় উত্তেজিত হয়, তাহা হইলে কার্শনেট,. অফ. পট্যাঁস.ব1 
সোডা ও কত্রক ফোঁটা টিংচার, বেলাডোন। মিশ্রিত করিয়া! দিবে ॥ 

শীতল অবস্থায় পাতুল। গরম গরম চ। খাইতে দিনে । গাত্র গরম 
বস্ত্র বার আবু ত রাখিবে। কখন কখন বোতল্ গরম জলে পুর্ণ করিয়। 
গাত্রে লাগাইয়! রাখিতে হয়। উষ্ণ বায় অভিষেক (7০৮ আঃ ডি 

ব্যবহার হয়। | 
উষ্ণ, অবস্থা _-শী তল, দ্রব্যাদি খাইতে , দিকে। কুদম কুসম গরম 

জল দ্বার। গাত্র সশপ্রী করিবে । সামান্য বস্ত্র বার গাত্র আবৃত করিয়। 
রাখিবে। ঘর্খ, অবস্থায় পানীয় দ্রব্যাদি অধিক পরিমাণে খাইতে দিবে | 

আরোগ্য চিকিৎসাঁ_দবিরাম কালে কুইনাইন্ ব্যবস্থা ক্র! 
যাঁয়,। ১০, ১৫, ২০। বা ৩০'গ্রেন মাত্রীয় ব্যবহার হইয়া থাকে। কুই- 
নাইন হাইপোৌডার২মিকালিও "ব্যবহারু হয়। কখন কখন আহসেনিকু্ 
স্যালিমিন্, ও সল.ফেট.অফর্খববিরিষ্বা প্রয়োগ হইক্। থাকে। 
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. স্্রীহা বর্ধিত হইলে কুইনাইন..ও.লৌঁহ, ব্রোমাইড্ অক. পট্যসিয়সূ. 
, ও কড়লিভারঅইল. দেওয়1 হয়, ও প্রীহার.উপর আয়োডাইন্, পা 

ডাইড্ অফ. পট্যাসিক্সামূ. ও রেড্ টির মাঁক্রি মলম মালিস 

করিতে হয়। 

উদর অর্বদ_নিদান | 
“  উদরস্থিত যন্ত্র সমুহের বিকৃত অবস্থা ঘটিলে তাহারা যেবপ হয়, 
ও তদ্ৰবার| যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, তদ্বিষষে জ্ঞান না থাকিলে, 

উদর মধ্যে যে সকল অর্বূদ জন্মে, তাহ] লক্ষণ দ্বার] নিক্বীরিত করিতে 
পার] যায় না; এজন্য উক্ত বিষয়ের জীন থাকা .উচিত * এব এই 
পীড়ান্থির করিবার পুর্বে, ইহাও দেখতে হইবে যে উদরের সমস্ত 

, অংশ বা উহার কিয়দংশ স্ফীত হইয়াছে কি না। আরও গ্রন্থকর্তার। 
উদরস্থ যন্ত্র সকলের বিবরণের স্ুগমার্থে উদরকে কাম্পনিক রেখা দ্বার। 
যে নয় অংশে বিভক্ত করিয়াছেন, তাহাও জ্ঞাত হওয়। আবশাক। 

এজনা তাহ! নিষ্নে বর্ণন। কর। গেল । 

“যদ্যপি উদর বেইউটন করিয়া ছুই অন্বপ্রাস্থ (10015ঘ850 ) রেখ। দে- 
ওয়] যায় অর্থাৎ এক রেখ! এক পার্খেরিবনবন বা! দশম পশু কার উপাস্থি 
(00562] 0%৮0158৩) হইতে অন্য পাশ্খের নবম বা দশম উপাস্ছি 

পরধ্ন্ত, আর দ্বিতীয় রেখা একপার্খের কট্যস্থির অগ্রোদ্ধ কক প্রবদ্ধন 
€ 01996 ০? 71০010 ) হইতে অন্য পঠশ্থের এ অস্থির এ প্রবদ্ধন পধ্যন্ত, 

তাহ] হইলে উদর প্রথমতঃ তিন প্রদেশে বিতক্ত হয়; অর্থাৎ উদ্দ্তে 
এপিগ্যার্রিক, € 9028006 ) বা উদরোদ্ধ। প্রদেশ, নধ্যেডে 

অশ্থিলা ইকাল্ (0750711০1) বানাভি প্রদেশ, এবং নিঙ্নে হাইপো- 

গ্যাক্রিক, (785০০8৭505০) বাঁ উদরাধঃ প্রদেশ | পুর্ধার দুই পার্খের , 
অষ্টম ব|নবম পশু/কার (77) অন্তঃ অবধি দুই পার্খের পুপার্টায়াখ্য 

বন্ধনীর (৮১০৪]১৪75 11097)906) মধ্য পর্যন্ত ছুই উদ্ধা রেখ! টাঁনিলে 

পুর্বোক্ত (তিন প্রদেশ প্রত্যেকে পুনরায়-তিন তিন অংশে বিভক্ত হয় । 
এপিগযাক্রিক (002855056) বা উদরোর্ধ, প্রদেশের তিন অংশের 
নাম, থা, মধ্যে এপিগ্যাফজিয়ম, ব| মধ্যোদরোপ্ধ, প্রদেশ, পার্খ কে 
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দুই হাইপোকন্ডি মূ (797০0700৭00 ) কা. উপপশুক। প্রদেশ । 

অস্থিলাইকাল. € 0£/00:04 ) কা নাভি প্রদেশের ছুই অনুপাশ্থের 
অংশকে লহ্বার (15000: ) ব1 কটী প্রদেশ, এবং ইহার মধ্যীং- 

শকে প্রকৃত নাভি প্রদেশে কহে। , হাইউপোগ্যাজিক্ (707০894- 
:87)বা উদরাধঃ প্রদেশের মধ্য ভাগকে হাইপোঠীযাক্্রিয়ম, বা মধ্যো- 
দরাঁধঃ প্রদেশ, এবং পার্খের দুই ভাগকে ইলিয়াক, (0119০) বা শ্রোণি 
প্রদেশ কহে।, 

১ম বিভাগ। 
সহি 

উদরের সমস্ত খণ্ডের স্ীতি | 

১। ইহা ত্রিবিধ কারণে ঘটিয় থাকে 

(১ম) আমাশয় ব। অন্ত্রের মধ্যে অধিক পরিমাণে বার, সঞ্চিত 
হইলে, (২য়) অস্ত্রাবরক ঝিল্লীর মধ্যে যে গহ্বর আছে তাহ! জল 

দ্বারা পরিপুরিত হইলে, এবং (৩য়) অর্ঝ,দের অভ্যন্তর ভাগ কঠিন 
পদার্থে পরিগুরিত হইলে উদরের সম্পূর্ণ স্ফীতি জন্মে। 

২। সমস্ত উদরের উপর প্রতিঘাত করিলে বদি প্রতিঘাত শব্দ 
টিমপ্রযানাইটিক্ অর্থাৎ আগান সচক হয়, তাহা হইলে বায়, সঞ্চিত 
হইয়াছে জানিতে হইবে। যদি উদরের উপর প্রতিষাভ করিলে সমস্ত 
অংশে ব1 উহার কিয়দংশে ভল২(7)9]]) অর্থাৎ সগর্ভ শব্দ) অনু-" 
তৃত হয় তাঁহা হইলে দ্বিতীয় বাঁ তৃতীয় *অবস্থা ঘটিয়াছে মনে করিতে 
হইবে। 'জল দ্বার! উদর*স্ফীত হইলে কিরূপে নিরূপিত করিতে 
হয় তাহা নিয়ে লিখিত হইল, যেস্থলে এশন্দ অনুভূভ' হইবে তথায় 
বাম হস্ত রাখিবৈ এবং দক্ষিণ হস্ত দ্বারা উদরের অন্যাংশে বেখানে 

উহ! শ্রুতি গোঁচর হইবেক তথায় প্রতিষঘাত করিলে খদি জল থ্ি 
তবেঞ্জলের বেগ বাম হন্তে বোধ হইবে | অস্ত্রাবরক ৰিজীর সুধ্যে যে 
গহ্বর আছে তথায় জল সঞ্চিড় হইলে ফ্লক.চিউয়েসহ্ (014008000 ) 
অর্থ সঞ্চালন সহজেই নিরূপিত হয়। কিন্ত অল্প পরিমা্দে জল 
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থাকিলে নিম্ন লিখিত. রূপে জানা যায় 1 রুগ্ন ব্যক্তিকে এক পার্খে 
শোয়াইয়া উহার অন্যপার্থে প্রতিঘাত করিলে স্পষ্ট প্রতিধ্বনি (019০ 
(8.850০2200) উদ্ভুত হয় । কিন্তু রোগীকে অবস্থান্তর করিলে অর্থ অন) 
পাশ্টেশোয়াইলে যদি ভলগহ্বরে বর্তমান থাতক তাহ। হইলে যবে স্থলে 

সপষ্ট শব্ধ প্রতীয়মান, হইয়াছিল অবস্থান্তর প্রযুক্ত তথায় সগর্ভ শব্দ 

, শ্রুতিগোচর হইবে | যদি সঞ্চালন ন1 দেখিতে পাওয়া যায় এবং উদর 

চাপিলে শক্ত বোধ হয়, তাহা হইলে কোন কঠিন অর্ধ,দ ইসি 
তাহার আর সন্দেহ নাই! 

৩। অন্দরে বায়, সঞ্চিত হইলে নিক্নলিখিত লক্ষণ দেখিতে পাওয়! যায়। 

(ক) উদর .সমতাবে স্ফীত হস্স ; (খ) উদরের উপর প্রতিঘাত 
করিলে আগ্মীন স্থচক শব্দ শ্রুত হয়। 

৪1 শরীরের মধ্যে কয়েকটা পীড়্। ঘটিলে উদরৈ অধিক পরিমাণে 
বায়, সঞ্চিত হয়। যথ! (ক) অস্ত্র কোশ স্থলে অবরুদ্ধ হইলে 
বা(খ) দীর্ঘকাল ব্যাপী অন্ত্রাবরক বিলীর প্রদাহ ঘটিলে বা (গ) 
মলনাড়ীর বল অপেক্ষাকৃত হাস পাইলে এরূপ হইয়া থাকে! কিন্তু 
কোন্ পীড়ায় ইহ। ঘটিয়াছে তাহ! জ্ঞাত হইবার জন্য একটা প্রধান 
উপায় লিখিত হইল । 

সদ “সর্বদা হইতে রের আকারের কোন 

অন্ত্রের অবরোঁধ। দীর্ঘকাল অক্ত্রাব- ' মল নাঁড়ীর অ 

(অ)-ইহ! ঘর্টিলে- রক বিল্লীর প্রদাহ! পেক্ষাকৃত শক্তির 
-কো্ঠ পরিস্কার হয়  (অ) হা গুটি হাস.বা নিস্তেজ 
ন|। বিরেচক ওঁষধ. রোগ হইতে উদ্ভব . 
সেবন করাইলেও হয়| | অন্ত । 
মল নির্গত হওয়া (অ!) উদর চাপি-. (অ)কোষ্ঠ পরি 

কঠিন). এবং লেসকলস্থানেবে- ক্ষীর হয় না। 
উদ অত্যন্ত স্ফীত দন! বোধ হয়। (অ)স্বর হয় না বা 

হইয়! রে |: এবং রোগীকে অ-  ক্ষীণতা জন্মে না। 
(আ) বমনের উদে]াগ বস্থান্তর করিলেউদ- (ই) পেট বেদনা 

করে কিন্তু উহা চা- 



[ উদরস্থ অর্ববদ_নিদ্যন।]'+ . "৩১ 

দেখ! যাঁর এবং ভরত বৈলক্ষণ্য'জগ্মে না । পিলে বেদনা! বোধ 

নাড়ী, পিপাসা ও (ই) রোগী বলহীনঃঠ হয়ন।। 

মন্দাগ্রি হইয়া থাকে । হয়। উদরাময় পী- 
(ই) পীড়ার কোন 'ড়া, দ্রুত নাড়ী, গি- 

না কোন সময়ে উ- পাস এবং অনেক 

দরের কোন অংশে সময়ে ফুস-ফুসিও 

স্থায়ী বেদন। (10 পীড়িত হইতে দে- 

178) বোধ হয়| খাযায়। 

৫। জল উদর*মধ্যে জন্মাইলে নিম্নলিখিত লক্ষণ দেখিতে পাওয়! 
যায়। 

(ক) উদর সমভাবে স্ফীত ত্যু। তে) উদরের উপর প্রতিঘাত 
করিলে প্রতিঘাত শব্দ সগর্ভ হয় । গে) সঞ্চালন ( ছা০/৪০০০ ) 

সপ্টরূপে প্রতীয়মান হয় । 
,৬। অক্ত্রাবরক ঝিল্লীর (7০7797০50) অভ্যন্তর ভাগে জল সঞ্চিত 

হইলে উদরী রোগ (455০1695) বলিয়। থাকে । কিন্ত অন্যান) পীড়া- 
তেও উদ্ররীর ন্যায় পেট স্ফীত হয়ঃ যথা; অণ্তাধারের শোথ (0%:120. 
9712109020৮) জন্মিলে বা! বৃক্ধীকের কৌিক পীড়া (09৮ ০০/০০০০৫ 

5161) 10010) ঘটিলে কিন্ব। মূত্রাশয় স্কীত হইলে € 10196018091 73190- 

1০7) এরূপ হইয়। থাকে । ূ 

নিন্লিখিত লক্ষণ দ্বারা উপরোড্ু পীড়াত্রয উদরী হইতে : 
, সহজেহনবাপত হয়। 

১। ভি্বাধা- | ২। উদরী। | ৩। বৃষ্ধকের | ৪। মৃত্রাশদ্ধের 
রের শোথ 1 | নদ | হ ) কৌধিক পীড়া । | স্ফীতুতা। 
€ 0০2 পিগু, হক ট (2901 09৮) | 00186380 

[01055 ) প্রভৃতি যন্ত্র লী- ইহা উদরের এক | . 7357907 ) 
(অ) ইহা | ডিত হইলে,ইহা | পার্থেঅবস্থিতি | যদি মু কারণ 

হইলে স্ফীত- | জন্মে।  )করে। মুতরাং | উদর স্ফীত হয়, 
রঙ 



৩২ 

তা প্রথমে 

তলপেটে দুষ্ট 

হয় ক্রমশঃ 

উপর পেটে 

উঠে। 

তে) রুগ্ন 

ব)ক্তিকে পুষ্ঠ 
দেশে শয়ন 

করাইয়। উ- 

দরের সম্ম,খ 

স্থলে প্রতি- 

ঘাত করিলে 

সগর্ভ শব্দ 

উদ্ভুত হয় 

এবং পার্খ 

দেশে গ্রতি- 

ঘাত করিলে 

সপক্ট প্রতি- 

ধ্বনি (1027 

ঢ09002000 ) 

অনুভূত হইয়] |. 
থাকে। 

[ রোগ নিদান ও চিকিৎসা । ] 

(আ) রুগ্ন ব্য 

ক্তিকে পুষ্ঠ দেশে 
শয়ন করাইয়া 

পার্খ দেশে, প্র- 

তিঘাত করিলে 
সগর্ভ শব্দ অনু- 

ভূত হয় এবং 

সম্ম.খ স্থলে স্পষ্ট 

শব্দ শুনিতে পা- 

ওয় যায়, যে 

হেতু অন্তর জলে 
ভাদিয়। থাকে। 

অন্য পার্খে ও 

অন্যান) স্থলে প্র- 

তিঘাত করিলে 
সপষ্ট শব্দ উদ্ভূত 
হয় এবং অবস্থা- 

স্তর প্রযুক্ত এ 

শব্দের কোন্ন ব্য- 
তিক্রম ঘটিতে 

' দেখ। যায় না। 

তাহ! হইলে শলা 

খ্বার! মুত্র নির্গত 
করাইলে অনা- 
মাসেই হেতু 

নিরূপিত হয়। 

% | বৃকক, হৃৎপিও, ও যকৃগ পীর! দীঘকা'ল স্থায়ী অন্ত্রাবরক বিল্লীর 
প্রদাহ ও অন্্রাবরক বিল্লীর কর্কট রোগপ্্নভূতি হইতে উদরী জন্মে । 

থাকে 1১৮. 

হৃৎপিণ্ডের প্রসারণ ব| দ্বিকপাট পীড়িত হইলে উদ্রী হইয়াও 
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. ৮" (যে মকল যা'ক্ত্রিক পীড়। হইতে উদরী জন্মে তদিষয়ের নিরূপিত 
করিবার উপায় নিম্নে লিখিত হইল। 

হৃৎপিণ্ডের বৃক্ধক গীড়া। যকৃত্ পড়া | 

পীড়া হইতে উদরী এ এ 

পোর্টাল শিরার মধ্যে 

রক্ত সঞ্চালন অবরুদ্ধ * - 

হইলে উদরী হয় &? 

উদ্ভুত হইলে নিম্ম (ক) মুখও হস্ত 

লিবিত লক্ষণ দৃষ্টি অগ্রে স্ফীত হয়, 

গোচর হয় । তথ্সরে উদর স্ফীত 
যকৃতের” শিরে1বিদ 

ক পদাদর রাভিনা 4 

আটে ্ র হানি যাগ রোগ হইলে ইহা জন্মে । 

হয় তৎ্পরে পেট তক পি শিরোধিষ্ পীড়া নি- 
তি (01601) ও হৃৎ পাটিত রা উর ূ 

স্ফীত হইতে দেখা গাব রৰ বিল্লী (১০ 
যায়। 11000101000 ) উ€- 

(খ) কাশি, শ্বদ- সৃষ্টজল দ্বারা পরি- 
কুচ্ছ,তা, স্বদ্ধেপন, পুর্ণ হয়। 
শোথের গর্বে ঘটি. খে) প্রশ্রাব আযাল্ 
যা থাকে। বিউমেন্ যুক্ত (41১০ 

18011005) হইলে ও 

ইহাতে নান। প্রকার 

কাষ্টম্, পুয়, ও রক্ত 

কণ। দেখিতে পা- 

"হলে উদরী বুক 
পীড়। হইতে উদ্ভত 
হইতাছে জানিতে 
হইবে | 

নহে। যকৃতের উপর 
নুস্থাবস্থায় প্রতিঘাত 

করিলে সগর্ভ শব্দ অনু- 
ভূত হয়। এই সগর্ভ 

শর্খের পরিনীম! শি- 

রোধিস্ রোগে কমিয়! 

আইসে। যকুতের অগ্র- 

'রেখা বন্ধুর হয় | পেশ 

টের উপরিভাগে সমন্ত- 

শিরা স্কীত হয়। 

রোগী বলহীন বা ক্ষুধা 

রহিত 'হয় এবং মুখ 
বা গুহ দেশ, হইতে 

রক্তত্রাব হইয়। থাকে । 
যকৃতৃ পীড়% হইতে 
সচরাচর উদরী উৎপন্ন 
হয় যেহেতুক &ঁ*পীড়া 

শপ 



৩৪*  +. (রোগ নিদান ৫চিবিহুদা।] রর 

বশতঃ পোর্টাল শি- 
রার মধ্যে দিয়া শো- 
নিত সঞ্চালনের বিশেষ 
প্রতিবন্ধকতা জন্মে । 

অন্যান্য লক্ষণ যাহা 

শিরোধিস, পীড়ায় প্র 

কাশ পায় তাহ! পশ্চা 

লিখিত হইবে। 

৯। যকৃতে কর্বটরোগ জন্মিলে উদরী উৎপন্ন হয় । যকৃতের আমিল্র 
ইড.অপকৃষ্ট তা (4701010 1090970007) বা ইহার দীর্ঘকাল স্থায়ী 

ব্রক্তাধিক] হইতে উদরী সচরাচর ঘটে না ।, ঘকৃত্ যন্ত্রে স্ফৌটক 
( /১186695 ) বা উহার মেদাপকুষ্টতা (06 10907098092) বা হাই- 

ডাটিড অর্বাদ (75৭2৮95) জন্মিলে এ পীড়! কখনই উদ্ভব হইতে 
দেখা যায় না| ্ 

৯০। (৩) কোন কঠিন অর্ধ,দ পেটের সমস্ত খণ্ডে ব্যাপিলে পর 
উহ সাংঘাতিক বলিয়| গণ্য হয়। 'এস্কলে গর্ভাবস্থা) অপশ্য মনে 

করিয়! রাখিতে হইবে | 

দিভীয় বিভাগ । 

উদরের কিয়দংশের স্ভীতি |. 

১১। এই শ্রেণির মধ্যে যে দে প্রকার অর্ঝ,দ গণ্য হইয় থাকে 
তাহ! নিরূপিত কর। সহজ নহে । নিরূপিত করিতে 'হইলে বিশেষ 

পরীক্ষা) কর। আবশ্যক । অনেকের বিশেষতঃ বন্ধু অপত্যাদিগের 
(15150) উদরে হাত দিলে উদরের, পেশী সঙ্কোচন প্রযুক্ত অর্ধ 
দের ন্যায় বোধ হয়, কিন্তু বস্ততঃ তাহা! নহে। এইরূপ দেখিলে রুগ্ন 

ব্জিকে ভিন্ন ডিন অবস্থায় রাখির়া পরাীক্ষ। করিতে হইবেক। 



| উদ্দপন্থ ত অর্বদ__নিদানু। 

পরীক্ষা কাঁলীন রুগ্ন ব্যক্তিকে অন্যমনস্ক রাখিতে ত হয়। জেনার 
সাহেব বলেন যে উদরের , পেশী স্ৃত্র, পরীক্ষার সময় সঙ্গ,চিত ন। 

হয়, এমত করিবার জন্য রুগ্নকে পৃষ্ঠদেশে, শোগ্াইবে ও তাঁহার স্থাধ 
 দ্ব্ন ও মন্তরকটা কিঝিও উন্ধিত রাখিবে.( ধে» পর্যন্ত ন। চিৰুক বুক্কাস্থি 
)সপর্শ করে ) তগুপরে জানুদ্ধয় উর্থিত করত উদরের, সহিত সম্মিলিত 

করিয়া রাখিৰে, এরূপ করিলে উদরেন পেশী সুত্র শিখিল হইবে 
তাহার আর সন্দেহ নাই। কখন কখন উদরের পেশী স্থৃত্র শিথিল, 
কৰিবার জন্য ক্লোরে(ফরনূ, ব্যবহৃত হইয়! থাকে! 

উদরে মল প্রযুক্ত গুটিল। জন্মাইলে অর্ব,দের ন্যায় বোধ হয় + এইরূপ" 
অন্ধান্তে (0:০0817) ও দ্বিবক্র বৃহ স্থলান্ত্রে ( 9192105010 ঢ]0%0 0? 0৩ 

(0197 ) সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় ও তথায় চাপিলে কোমল বোধ 
হয়। যদ্যপি ইহাতে কোন সন্দেহ জন্মে তাহা হইলে সন্দেহ দুরীকৃত 
করিবার জন্য বিরেচক ওঁবধ,ব1 পিচকারী দ্ধার। মল নির্দত করাইবেক | 

১২ | উদরে অর্ধ দ জন্মিলে ও তগুদহ উদরী রোগ বর্তমান থাকিলে 
অর্ধ,দ জন্মিয়াছে কি ন। ইহ! নিদ্ধীর্ধ্য কর।স্ুকিন হয়। জল পরিমাণ 
অধিক হইলে উদর বিদ্ধ করিয়। উহ! না নির্গত করাইলে সংসপর্শন 
দ্বার। অর্ধ,দ প্রতীয়মান হয় না। কিন্তু অস্প পরিমাণে জল সঞ্চিত 

হইলে সহন। ও মজোরে অঙ্গ লি দ্বার উদর চাঁপিলে সঞ্চিত জল 

স্থানান্তর হয় স্ততরাং হস্তে উহা! দপর্শিত হইতে থাকে । 
৯৩। এরূপ হাঁতে ঠেকিলে ইহা। দেখিতে হইনে যে উদরের কোনু, অংশে, 
উহা সংস্থিত আছে এবং সুস্থাবস্থাস্্ কোন যন্ত্র তথায় অবস্থিতি করে । 

'ঘদি অর্বদ দক্ষিণ হাইপ্পোকনৃড়িয়ম, খণ্ডে ৫দখিতে পাওয়া যায় তাহা 
হইলে যকৃতের সীমা মণি দ্বারা অঙ্কিত করিবে এবং এই যন্ত্রের সহিত 
ইহার কোন স্মংআ্বব আছে কিনশ তাহাও দেখিবে ; আরও ইহা দেখিতে 

হইবে যে অর্ধদ শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়। দ্বার। স্থান ভ্র্ট হয়কি ন্ম। 
যদি হয়, তাহা হইলে উদর বক্ষোব্যবধায্ক পেশী (10153ঘ,) ব। 
যকৃৎ্ৎ (110:) বা আমাশয় € 36০70 ) ব। প্লীহার (370109%) সহিত 

ইহার সংযোগ আছে জানিতে হইবেক। যদি শ্বাস প্রশ্থাস-ক্রিয়। 
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দ্বারা ইহ! স্থান ভ্রষ্ট না হয় তাহ! হইলে হৃদ্ধমনীর (4১9) বা 
কোন লমীকণ গ্রশ্থির (00500 0195) বুদ্ধি হইয়াছে, বা ইহার কোন 

অহ্থাবর যন্ত্রের (110%021)16 0759) সহিত সংত্রক ধাকায় এ যন্ত্রটি পরে 

পরিবেষ্টিত সংযোগ দ্বার! (৩ ) স্থায়ী হইয়াছে জানিতে হইবেক। 

১৪ | উদরের কোন যন্ত্রের বিকৃত আবস্থ। ঘটিয়াছে কিনা তাহাও দেখ! 
, উচিত। যদি কোন রুগ্ন ব্যক্তির মুখ হইতে অনবচ্ছিন্ন ফেনাবৎ জল 

. উঠে, এবং পাকস্থলী স্পর্শ করিলে বদ্ধিত বোধ হয়, তাহা হইলে 
আখাশয়ের অধশ্ছিদ্রের (7১/10:95) সন্িকট হইতে একটি কিন 

অর্বদ জন্মিয়াছে জানিবে।  *« 

১৫। দক্ষিণ উপপশু কা প্রদেশ (7081৮ [75790018017 

8110111) )-_যকৃ্, বৃকক' ও পিত্তকোষ হইতে যে সমস্ত অর্ধ,দ জন্মে 
তাহ! এই প্রদেশে দেখিতে পাওয়া যায় । কিন্ত ইহ শ্মব॥ রাখিভে হইবে 

যে যকৃত্ অন্যান] পীড়া বণতঃ স্থান ভ্র্ট হইয়। থাকে | দক্ষি। বক্ষোন্ত- 
বে বিল্লীর মধ্যে যে গহ্বর আছে তাহা বায় ব। জল দ্বারা স্ম্ীত 
হইলে বা নৃৎপিগাঁবরক গহ্বর জল দ্বার! এরূপ হইলে বা হৃৎপিণ্ডের 

প্রসারণ জন্মিলে যকৃত স্থানান্তর হওয়াতে বিবৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়। মনে 
হয়। কিন্তু যে সকল পাঁড়। ঘটিলে, যকৃত্ যন্ত্রে অর্ধ,দ জন্মে তাহা নিঙ্সে 
লিখিত হইল । যকুতের র ক্তাধিক](0978369%),ব। ইহার পুরাতন হাস 
(01009818) পীন্ভার প্রথম অবস্থা, মেদ, মে) বা! বসাবগ অপকুষ্ট তা, 

05020800০89) স্কোটক, (4১9০৪৪২) হাইড্যাটিডু, (1751900 ) বাক টি 
( 02789) রোগ ব। পিত্ত কাষের (0911 3151407) প্রনারণ, বৃ উহাতে 

ককট রোগ জন্মিলে যকৃতে অর্ঝুদ জন্মে। যুকৃতে হাইড্যাটিড্ অর্ধ ্দ 
বা কর্কট রোগ. ব। পিত্তাকাষের পীড়া সমুহ ঘটিলে অন্যান্য যন্ত্রে অর্র,দ 
জন্মিয়াছে বলিয়া! মনে হয়! বৃক্কক ( চন) ) প্রসারিত হইলে ব। 

উহঠর ফৌধিক পীড়া, পুরাভূন হজ বা কর্কট রোগ জন্মিলে বৃককে 
অর্ধ,দ জ্বন্মে। যকৃতে অর্ধ,দ জন্মিলে টা অস্ত্রের ঘ্ধার। আবৃত হয় স1। 
একারণ তথায় প্রতিঘাত করিলে সগর্ভ শব্দ উদ্ভুত হয়। এবং সচরাচর 

” পাণ্ু) ও-উদরী ঘটিয়া থাকে। বৃককে এরূপ ঘটিলে গ্রতিঘাত দ্বার 
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কোন কৌন স্থানে স্পট শব্দ উদ্তু ত,হয় কেননা অস্ত্রের কোঁলনৃ খণ্ডের 
কিয়দংশ এ অর্ধব,দের সম্মংখে, সংস্থিত থাকে । পুয় ও রক্ত মুত্রের 
সহিত মিশ্রিত থাকিনে দেখ! যায় । সংবৃতি, (9৮7০চ৩:০) মুত্রাশত্মর 
(13170901 ) পীড়া ও মুত্র শিলা, € €199905 ) অগুকোষ, (1195618 ) 

ব1 মুখশাযী গ্রন্থির (:০305%6 01800 ) পীড়ার লক্ষণ অর্ধদ জন্মি- 

বার পুর্বে দৃ্উট হয়। টশশবাবস্থায় বৃক্ককে কোমলার্বদ (19081195 , 
€5)০০:) ঘটিলে নির্ণয় করা নুকঠিন হয়; কেননা অস্ত্রের দ্বারা. 
অধবৃত থাকে এবং মুত্রে পু ব। রক্ত দেখিতে পাওয়া যাঁল না। - 

উদরোর্দ প্রদেশ (00199500010) _য্কৃতে যে অর্ধ, দ জন্মে 

তাহাও এই স্থলে দৃষ্টিগোচর হয় 1 পাকম্থলীতে কর্কট রোগ জন্মিলে হস্ত- 

দ্বার] স্পর্শ করিলে দু ও বিষম বোধ হয়| বেদনা, কমন, এবং পাড়ার 
অন্যান্য লক্ষণ বর্তমান থাকে ।* কিন্তু ক্লোমে (6%70195) এ রোগ 

জন্মিলে স্থির কর! স্মকঠিন হয় | কেবল কোন কোন সময়ে মূত্রে শর্কর 
এবং মলের সহিত অনেক পরিমাণে মেদ কণ। দেখিতে পাওয়া যায়। 

১৫ | বাম উপপশু কা প্রদেশ (49 ন51)0010000ঘ10)- 

মল আবদ্ধ ,হইলে বা প্রীহ।, বৃক্ধক ব1 যকৃ্থ বদ্ধিত হইলে যে অর্ধ দ জন্মে 
তাহা উদরের এই প্রদেশে দেখিতে পাওয়া যায় | প্লীহা বর্ধিত হইলে 

প্রতিঘাত করিলে ব1 এঁ প্রদেশ হস্ত দ্বারা টিপিলে যে পরিমাণে বদ্ধিত 
হইয়]ছে তাহ! প্রতীয়মান হয়। প্রতিঘাত কাল মনে রাখিতে হইবে 

যে সুস্থাবস্থায় বাম.কক্ষদেশের সম্মখ ও পশ্চাৎ ভাজ (০14৪ 96 02৫ 

4১1] ) হইতে দুইটি, নরল রেখ। এইহপ্রদেশ পর্ত্স্ত টানিলে প্লীহার 
মঞ্মুথ ও পশ্চ'ত্বত্তাঁ রেখার প্রতিকৃতি স্বরূপ হয় | মুস্থাবস্থায় প্লীহার 
সম্মুখ স্থলে প্রতিঘাত করিলে প্রীয় দুই ইর্ধিং আন্দা্গ স্থানে সগর্ভ 

শব্দ উৎপন্ন হয়| যদি প্রীহা বাম. হাইপোকগ্ি,য়মের অর্থাৎ কাম 
উপপশ্ুকাপ্রদেশের নিষ্নদেশে দেখিতে পাওয়া বায় তাহা হইলে 
প্লীহার পীড়া ঘটিয়াছে জানিতে হইবে। ৪ 

খু 

পালা স্বরে বা যকৃৎ যস্ত্রে কোন কোন পীড়। জন্মিলে, শী বন্ধিত হম 
বাউহীর রক্তাধিক্য ঘটে। যকু্' বাঁ বকক যন্ত্রে বলাবৎ অপকুষ্টতা উন্থিিল 
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প্লীহ। যগ্ত্রে সেইরূপ ঘটে। কখন কখন প্লীহ। বর্ধিত হইলে উপ্উক 

(01905) এবং লসীক। (1/7701)1)010) গ্রন্থি সমুহ বদ্ধিত হয় । প্লীহ! 

ভয়ণনক রূপে বঞ্ধিত হইলে ইহা! অগ্ডাকার অর্ধ,দের ন্যায় বোধ হয়, 
ইহ/র উপরিভাগ মসৃণ হয় এবং সম্মুখ স্থিত রেখায় একটি গভীর 
গর্ত দেখিতে পাওয়া যায় । রক্তাষ্পতা, (4১99900% ) হীনতখ এব€ 
পদাদি ও উদরের শোথ জন্মে, এবং নাসিক ও শ্রৈষ্মিক বিল্ী হইতে 

রক্তআ্রাব হয়। রক্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিলে রোগ মহজেই প্রতীয়মান 
হস্ষ"। মুত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব (3. 0: কমিয়া আইসে | জলের পরিমাণ 

বৃদ্ধি ও ইহার ঘন (9149) প্রদার্থের হাস দৃষ্ট' হয় । অণুবীক্ষণ 
যন্ত্রের ঘার। দেখিলে লাল কণার (1০৫ 90:1089195 ) ন্যুনত! এবং 

শ্বেত কণার (107৮0 ০০117090109 ) বৃদ্ধি দেখা ঘায় | এই প্রকার 

ঘটিলে লিউকোসাইধিশিয়। (15080935050) পীড়। কহে। 
প্রীহা বর্ধিত হইলে বাম বৃক্ধকে অর্ধ,দ জন্মিয়াছে বলিয়। কখন মনে 

করা যায় না। কেনন!| প্রীহা অস্ত্রের দ্বার। আবৃত থাকে না, এ ন।র। 
প্রতিঘ।ত শব্দ সগর্ভ হয় | শ্বাস ক্রিয়! ঘ্বার। স্থান ভ্রষ্ট হইয়। থাকে 

এবং সম্মখস্থিত রেখা খাজ কাট। (17159) দেখিতে পাওয়। যায়। 
রোগী বলহীন হয় এবং নাসিক! ও চ্রৈষ্মিক বিল্ী হইতে রক্তআ্রাব হয় । 
বুকক বদ্ধিত হইলে কেবল মুরে গুয় ও শোণিত মাত্র দেখিতে পাওয়া 
যায় । 

বিভিন্ন করিবার লক্ষণ সমূহ । 
' বদ্ধিত শ্লীহা। বদ্ধিত বৃক্কক । 

(১) ইহা অন্ত্রের ,কোলন্ (১)“ইহাঁ আবৃত থাকে | 
অংশ দ্বার আবুত থাকে না । (২ ) ইহ! ধর্ূপ হইতে দেখা 

(২) স্বাদ ক্রির ত্বারা ইহা যায়না । 
স্থান ভর্ট হয়। (৩) এরূপ হয় না; মৃত্রে 

0৩) নাসিক! ও ক্লৈক্সিকঝিল্লী কেবল পুয় ও শোগণিত মাত 
হইতে ক্ুক্ত জবাব ঘটে। .. ৫দখা যাঁয়। 

(৪) অঙ্গলির চাপন দ্বারা (৪) অঙ্গ,লির চাপন দ্বারা ব- 

বর্ধিত ্লীহা স্থানান্তর করা যায় । | দিত ত বন্ধক স্থ!নান্তর কর। যায়না। 
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(৫) বর্ধিত ল্লীহা ও পৃষ্ঠ 1 (৫ )-বদ্ধিত বুক ও পৃষ্ঠ 

বংশের মধ্যে কিঞি€ স্থান বপ্বধান বংশের মুধে] স্থান ব্যবধান থাকে 

থাকে। না। 

১৬। নাভি প্রদেশ (02021641 7১০10 )-_আমাশয় 
ব1 যকৃঞ্ যন্ত্রে কোন অর্ধ,দ জন্মিলে এই প্রদেশে দেখিতে পাওয়। যায়। 

' মধ্যান্সত্বক গ্রন্থি সমূহ (15195006900 19005 ) বদ্ধিত হইলে কখন অর্বব,- 

দের ন্যায় বোধ হয় না।  * 2: 
জেনার সাহেব বলেন যে এই বর দিত গ্রন্থি সমুহ ( 019505 ১) পরীক্ষা! 

করিবার এক বিশে উপায় আছে। তিনি বলেন'যে পরীক্ষা করেতে 

হইলে দুই হস্ত ব। এক হস্তে দুই অঙ্গলি উদরের দুই পাশ্খে প্রয়োগ 

করিবে পরে ক্রমশঃ একত্রিত করিলে বন্দিত গ্রন্থি অঙ্গলি ঘ্য়ের মধ্যে 
দেখিতে পাওয়া! যাইপে | যদি কোন লসীক। গ্রন্থি (15101915000 21809) 

বদ্ধিত হইয়? অর্ধ,দের ন্যায় হয় তাহা হইলে শ্বাস ক্রিয়। বা হস্ত দ্বারা 
স্থান ভ্রষট হয় না। 

উদরস্থিত হৃদ্ধমনীতে বা উহার শাখায় রক্তস্ফোটক জন্মিলে 

এই প্রদেশে ও উদরোদ্ধ প্রদেশে দৃষ্টি গোচর হয়। এ্রক্ূপ ঘটিলে 
সাতিশয় কনকনে বেদনা, সপন্দন এবং আকুঞ্চনীয় মম্মর শব্দ শ্রুতি 
গোচর হয়। কিন্তু স্ত্রীলোক দিগের মন্দানি হইলে অধঃ হৃদ্ধমনীর 
নন্দন বৃদ্ধি হয় বা কোন অর্ক,দ ইহার প্রাচীরের উপর জন্মিলে বক্ষ 
পরীক্ষণ যন্ত্রত্বার1! পর্ীক্ষ। করিলে ইহাতে স্পন্দন শ্রুতিগোচর "হইয়! 
থাকে । ইহা বলিয়া যে রক্ত স্ফোটক জন্সিয়াছে তাহ। কখন মনে করিবে 

না| ইহা জানিবার জন) অর্ধ,দের হই পার্থ হস্ত দ্বার টিপিয় ধরিলে 

যদি রক্ত স্ফোটক হয় তাহা হইলে অর্ধ,দের পার্খ এবং সন্মখ দেশ 
হৃৎপিণ্ডের আবেগে সমতাবে প্রসারিত হইবে, এবং ষ্ঠবংশের-নিকুট- 
স্িত ও অর্ধ দের সম্ম,খস্থিত স্থলে মর্মর শব্দ শ্রুতিগোচর হইবে । 
উই । কটিদেশ (1,0101১2% 139010))-_মল গুটিল। স্টীধিলে, 
ব) বৃকক, যকৃৎ ও লীহাতে অর্ধদ জন্মিলে, ব। বৃককের চতুষ্পার্শ স্থিত 
কৌধিক (01518৮1155৩) টিম্তৃতে প্রদাহ অস্তে স্ফোটক জন্মিলে, বা 

ডী $ 

ভি ৬ + 
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মেরুদণ্ড ব1 কটি গ্রন্থি (15701) (12009 ) সমূহে কর্কট রোগ ঘটিলে 

এই প্রদেশে দৃষ্ট হয়|. বৃক্ধক পরীক্ষা করিতে হইলে রোগীকে উপর 
করিয়া শোয়াইবে, পরে অঙ্গলি দ্বাত্না কটিদেশ চাঁপিলে এ মন্ত্র 
অঙ্ঞলিতে বোধ হইবে । 'জেনার সাহেব বলৈন যে পরীক্ষ। করিতে 

হইলে রোগীর পৃষ্ঠদেশের শেষ পশু'কার সন্নিকটে ও কটিস্থ পেশীর 
বহির্ভীগে (0968100 (0009 [,0101)0: 1259018) বাম হস্ত সংস্থাপিত করি- 

বে, এবং দক্ষিণ হস্ত রোগীর সম্মথ দেশে, রাখিয়া (যে হ্থছলে বাম 
হস্ত রাখিউ হইয়াছে, তাহার বিপরীত স্থলে রাখিতে হইবে) সজে'বে 

টিপিয়। ধরিলে ও বাম হস্ত" 'সশ্মখে ঠেলিয়। আনিলে 
বৃক্কটা হাতে টেকিবে তাহার আর সন্দেহ নাই। পরীক্ষা কালে 
রোগীকে অন্যমনস্ক রাখিতে হইবেক। 

বৃককে অর্ধ,দ জন্মিলে ইহ সম্মখ ভাগে বর্ছিত হইয়া থাকে, কেনন। 
তথায় প্রবর্ধনে অল্পই প্রতিবন্ধকতা জন্মে; বদ্যপি তাহা না হইয়1 
অর্ধ,দ পশ্চাৎ ভাগে বর্ধিত হয় তাহা হইলে বৃ্ধকের সাহত ইহার 
কোন সংযোগ নাই জ্ঞানিতে হইবেক। 

১৮ । শ্রোণীপ্রদেশ (11190 10101) )-_ অন্ধান্ত্ে (050008) 

ব| উহার চতুষ্পার্খস্থিত কৌষিক টিশ্ুতভে (0০0118197 %5599) বা অগ্ডা- 

ধারে (0০) অর্ধদ জন্মিলে এই প্রদেশে ছৃষ্ট হয়। অগ্ডা- 
ধারে অর্ধ,দ জন্ষিলে শারীরিক কৌন বৈলক্ষণ্য ঘটে না| ইহার জরায়,র 

সহিত বিশেষ সংযোগ চার্সিির পাওয়া যায় এবং ইহা সহজেই 

স্থান ভ্রঙ্ট হয় | 

১৯। উদরাঁধঃ প্রদেশ (চা1০25186 19107)--: জর 
ব1মুত্রাশযে অর্ধদ জন্মিলে এই স্থানে দুষ্ট হয় । দীর্ঘকাল অন্তরা 
বরক ,বিলীর প্রদাহ ঘটিলে অন্ত্র নির্মিত থলি পুয়ে পরিগুরিত 
হইয়। এই স্থলে অর্ক দেরন্যায় বোধ হয়। 
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হত্পিণ্ডের পীড়। নিদান ও চিকিতস1 ॥ 
হৃৎপিগুকে নান! প্রকার রোগে আক্রান্ত হতে দেখা! যাক, তন্মধ্যে 

গধান প্রধান কঞএকটীর বিষয় নিয়ে লিখিত হইল। 
১ ম:1 . পেরিকার্ডাইটিস (7৯৮7৮:08৮5 7 ব। হদ্ধেই বিশ্রী প্রদাহ । 

. হয় মায়োকার্ডাই টিম (115024165 ) বা হদপেশী প্রদাহ | 

৩য়। হাইড্রোপেরিকার্ডিয়মূ 0117 0701)977020225) না হদ্ধে্টোদক। 

৪র্থ। হহিপার্টফি € ৮500767০107 ) ব। বিবৃদ্ধি ] 

" প&ম। ডাইলেটেসন্ (7)11967607 ) বা প্রসার 

৬ষ্ঠ। ফ্যাঁটি_ডিজেনেরেসন্ *(17706৮ 19000040108) বা মেদাঁপ- 

কুউত1। 

৭ম। এগ্োকাডাইটিসূু ( 1200002121615) বা হৃদ্গহ্বরাভ্যন্তরিক . 

বিল্লী এদাহ | 
৮ ম। হৃদ্কপাটের পীড়া সমূহ | 

১। পেরিকাঁরর6া ইটিস্ (7071087018)-_ রোগাক্রান্ত হইয়া অল্প- 
বাল মধেয মৃত্যু ঘটিলে হৃৎ্পিগাবরক বিল্লী আরক্তিম, বন্ধুর, কোমল, শুক্ষ, 
ও ঘন, এবং লদীকাময় (0,705) পর্দায় আবৃত হইয়1 গাকে। দীর্ঘকাল 
ব্যাপিয়া রোগ ভোগ করিলে হথ্ধেষ্ট গহ্বর মলিন জল (০৮৮07 ) দ্বারা 

স্কীত হয়, ও ইহাতে লসীক। কন। ভাপিয়। থাকে । কখন বা এ দিরম 

রক্ত কিম্বা পুয়ের সহিত মিশ্রিত দেখা যায় । কখন কখন হাদ্ধেইটাবরক 

ঝিল্লীর উপরিভাগে .ক্ষুত্রতর টিউবার্কেল্ ব? গুটি দৃ্ট হইয়া খাকে 1 
এই গ্রকার ঘটিলে টিউবার্কিউলার পেরিকাডণইটিস্ কহিয়া! থাকে। 
প্রথমে এই পীড়ার লক্ষণাঁদি বড় বোধগম্য হয় না, কেবল লামানা জ্বর, 

ও হৃৎপিণ্ডের আবেগ অপেক্ষাকৃত বেশী, এই মাত্র অন্তভুত হইয়। 
থাকে। কিন্তু হৃদগহ্বর অধিক দিরম দ্বারা স্ফীত হইলে, পি 
গতির ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে, এবং ফুম্ফ্মি ও অন্যান্য যন্ত্রের রক্তা- 
ধিক্য হয়| প্রদাহের বিরামকালে হত্বেউগহ্বর চতুর্দিকে লস্টুকোন্তুত 
সপ হথগ্ম হ্ত্র্ধার। বি তজীন্কত হয়। কখন কখন উহা! একবারে লুপ্ত 
হইয়। যায় । 
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৩। হাইডে(পেরিকাডিয়ঘ্ (79707)07107701000)-- 
ইহাতে হস্বেউগহ্বরাভ্যন্তুরিক বিলীর ঘনত্ব ব1 প্রদাহ ন! হইয়া হৃদেউ- 
গহ্বর সিরম দ্বারা পরিপুরিত হয়। ইহ' হৃৎপিণ্ড ও বৃক্ধক সংক্রান্ত 
পীড়া হইতে উৎপন্ন হয় ' হৃছে্টগহ্বর উক্ত” রূপ উৎসৃষ্ট সিরম দ্বার! 
পরিপুরিত হওয়াতে হৃৎপিণ্ডের গতির ব্যাঘাত, এবং হৃৎপিণ্ডের 
পেশীর ও ফস্ফুসির রক্তাধিক্য হয় | 
"_ 8 হাইপার্ট্ফি (71)010)7)5)--হৎপিণু স্বাভাবিক 
গোলাকার নহে* কিন্তু উহার নিবৃন্ধি হইলে এ রূপ ঘটিয়া থাকে, এবং 

ইহার গুরুত্ব ও পরিসীম! স্বাভাবক অবস্থাঁপেক্ষা দ্বিগুণ ব। ত্রিগুণ 

হইতে দেখা যার । হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরের বিবুদ্ধি হয়। পেশীদিগের 
. মেদাপকৃন্টতা ন। থাকিলে, আগুবীক্ষণিক পরীক্ষায় পেশী স্ৃত্র সকল 
সপক্ট ও তাহাদিগের উপরস্থিত অনুপ্রস্থ রেখ। ( [150550750 ৪00) 

ভাল রূপ দৃষ্টি গোচর হয়| বিবৃদ্ধি তিন প্রকার। ১ম। হৃৎপিপুগহ্ব- 
রের আয়তন বুদ্ধি না হইয়৷ ইহার প্রাচীরের বিবৃদ্ধি হইলে ইহাঁকে 
সামান্য বিবুদ্ধি কিনা সিম্পে ল্হাইপার্টফি (১110])19 11)1)6070])1)7 ) 

কহে। ২য়। যদি প্রাচীর ও গহ্বর উভয়েরই বিবুদ্ধি হয়, তাহ? ছইলে 
সগ্রনার বিবুদ্ধি বা! এক্সেণ্টি টক.হাইপারুটুফি (1200077606 ]171১001)05) 

কহে। ৩য় । হৃং্পিগু-গহ্বরের নযুনত। এবং প্রাচীরের বিবৃদ্ধি হইলে 
ইহ'কে কন্সেণ্টি, ক. হাইপার টুকি (0077601)6510 17510700105) কহে 

-দ্বিতীয়, প্রকার বিবৃদ্ধি সচরাচর ঘটিয্। থাকে। রক্ত সঞ্চলনে অনরোধ 
জন্মিলে হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি হইয়া থাকে । ফস্ফগির ভিতর রক্ত সঞ্চা- 
লনের প্রতিবন্ধকত। ঘটিলে দক্ষিণ হুহুদরের ('গ০0851০) এবং হৃদ্ধম- 
নীর ভিতর রন্তু চলাচলের অবরোধ ঘটিলে বাঁম হৃহ্দরের ও দ্বিকপা- 
টীয় ছিদ্র (7501৮ 10170010-500670018707992800) সঙ্কোচ হইলে 

বাম হদুকোষের বিবুদ্ধি জন্মে 1 
৫1 ডাইলেটেসন্ (0100807)__ হৃৎপিণ্ডের প্রসার 

হইলে উহার আকৃতি চতুভু্জ ক্ষেত্রের ন্যায় হয়, এনং উহার এক 
কিনব ততোধিক গহ্বরের আয়তন বৃদ্ধি হয়, এজন্য সমুদায় হৎ্পিগু 
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অপেক্ষাকৃত বদ্ধিত হইয়াছে দৃষ্ট হয়4 প্রসার ভিন প্রকার | ঠম। 
হ্পিণ্ডের প্রাচীরের কোন বৈলক্ষণ্য ন! জদ্মিয়।, গহ্বরেব আয় তন 
বদ্ধিতি হইলে সামান্য প্রসার বা! সিম্পেল্ ডাইজেটেগন্ (10111 াচি৮) 
কহে। বয়। প্রাচীরের কস্কুলত। ও হৃৎপ্]গুর প্রনার এক সময়ে 

'ঘটিলে বিবৃদ্ধি সহিত প্রসার (011582807) ৮101) 1171)97170]))৮) কহে । 

৩ | হদ্ প্রাচীরের স্বক্ষম তা জন্মে ও গহ্বরের আক্মতন বদ্ধিত হয় (1))07- 

গা 111) 61101010001 009 আচে) 01 হৃৎপিণ্ডের পরমার নিষ্নলিখি ভু 

কাবুণে ঘটিয়! থাকে । 

হদ্গহ্বর কোন প্রতিবন্ধক , *বশতঃ সঙ্কৌোচনান্তে নম্গ্ণ 

রূপে রা্ত শুন্য ন। হওয়াতে কিঞির রক্ত হ্বদ্গহ্বরে থাকে ও 
তৎপ্রঘুক্ত প্রপার জন্মে । হৃদকপাটের কোন বৈলক্ষণ্য বুশতঃ ইহ। উদ্ভত 

হইতে পারে। হৃদংপেশীর প্রদণহ, ইহার মেদ বা অন্য কোন রি 

অপকুন্ট ত1 ঘটিলে, ব। শরীর অতিশয় ক্ষীণ হইলে এই পীড়। ঘটিতে 

পারে। প্রসার সচরাচর দক্ষিণ হৃদুদরে হইনা পাকে । হ্ৃপি- 

গর সঙ্কোচনে ক্ষীণতা জন্মিলে কস্ফষ ও যকৃতের রক্তাধিক্য জন্মে, 
এরূপ হইলে শোথ উদ্ভব হয় । 

৬। খেদাপকুক্টত। ( 7০0৮ [0000170101011)--হৃওপিণ্ডের 

এই অব বিলে, ইহ। পীতবর্ণ, ও কোল; ইহার পেশী শিখিল, ও স্ু- 

ছেদ্য হয় । অখুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখিলে উক্ত প্রোশী সত্রের অবস্থান্তর 
দুষ্ট হয়, ও তাহাদিগের উপরস্থিত রেখা (9৮2০) অদৃশ্য এবহ মেদ- 

কণায় পরিপুরিত হয় ও কখন কখন পেশ্বী আবরক দানাময় পদার্থে পুর্ণ 
হইতে দেখা যায়। বাম হহুদর ও কলমূনি কার্ণি (0০0180702% (211116:8 ) 

সচরাঁচর এই পীড়া পীড়িত হইক্স! থাকে । প্রোঢ় ও রৃদ্ধাবস্থায় এই 
পীড়া খটিত্ে দেখ। যায় ।" এই রূপ পীড়া উপস্থিত হইলে ধমনীর, 

হুত্পিণ্ডের ও অন্যান্য যন্ত্রের অপরাপর পীড়াও তৎকালে দক্ষিত 

হয়! হতপিগ্ডের মেদাপকৃক্টতাঁ ঘটিলে উহার সঙ্কোচন শক্তির 
ক্ষীণত। জন্মে, এজন্য মস্তিষ্ক ও অন্যান্য বন্তে স্বস্প পরিমাণে শোনিত 

বাহিত হয়ঃ এবং কৃত্রিম নংন্যাস (7১১০/৭০-৪1১০১1০%০ ) ঘটিয়। 1 খাকে। 
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৭ এঞ্োকার্ডাইটিস্ (7)1)000901015)--_ইহ। ঘটিলে হদ্গহব- 
রাভান্তরিক ঝিলী আরক্তিম দেখায়, এবং ইহার উপরিভাগে লসীকী কণ। 
সঞ্চিত হওয়াতে কিধিন€ বন্ধুর হয়| হৃদৃকপাট স্থ.লতর, অন্বচ্ছ, ও সন্ক,- 
চি হইয়। থাকে । রোগ জন্মিবার অস্প দিবস পরে রোগীর মৃত্যু হইলে 
হৃদকপাটের উপর কিণব € ড/৮৮-11]0 ) উদ্ভিজ্জীক্ক,: বর (৮০০০12110))5) 

দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন সময়ে হৃদ২কপাটের খণ্ড সমুহ 

( 305001863 0 0)9 ৬1৮৫১) সংযত হইয়1 যায় | কখন ব| কডিটেডিনি 

(610:42)10410৩8) প্রদাহ হেতু কোমল & ছিন্ন হয়| হত খপিণ্ডের অভ্য- 
স্তর/বরক ঝিল্লীতে কখন কখন ক্ষত দেখাও গিয়াছে । বাম হৃৎপিণ্ডে 

সচরাচর এই পাঁড়। হইয়। থাকে ; এবং হদ্ধধনীয় কপাট (4০৮৮০ ৮1৬০) 

অপেক্ষা দ্বিকপাট (11৮) ৬০1৮০) অচরাচব পীন্ডিত হয়। প্রথ- 

মতঃ প্রদাহের লক্ষণাঁদি সামান্যক্ূপ হয়? স্বস্প মাত্র জ্বর, ও হৃঙ্পি- 
০গের গতির অপোক্ষাকুত আ্ারল্য দেখিতে পাওয়া যায়। কোন 

কোন সময়ে উদ্ভিজ্ঞাঙ্ক,র ব| ফাইব্রীন কণা রক্ত স্রোতে পতিত হইয়। 
প্রবাহিত হওত সন্তিষ্ক, প্রীহ। ও বৃকককের ধমনীতে অবরুদ্ধ হয়, 
ও এঁ এ যন্ত্রের পাঁড়। উদ্ভূত করে । বয়োধিক ব্যক্তিদিগের হৃদ কপাট 
প্রদাহ হেতু সচরাচর স্থল, স্ব্পাযত এবং সঙ্ক,চিত দেখিতে পাওয়। 
যায়, কিন্ব। অপকৃষ্ট ত1 বশতঃ অস্থির ন্যায় দৃঢ় হইয়। থাঁকে । এইরূপে 
নানাবিধ কারণ প্রনূক্ত, (হৃদকপাটের মরুবিডঅর্থাৎ প্রকৃত অবস্থার 
ব)তিক্রম বশত5) ইডি দ্বার সনুহ জঙ্ক,চিত হয়ঃ এবং শোণিত 

সঞ্চালনের ব্যাঘাত জন্ষিয়া থাকে বা হৃৎপিণ্ডের দ্বার সমুহ সর্ধতো- 
ভাবে অবরুদ্ধ না! হওয়ত্ে যে গহ্বর হইতে.শোণিত বাহির হয় সেই 

গহ্বরে কিয়দংশ শোণিত পুনর্বার প্রত্যাগমন করিয়া! থাকে, পরিশেষে 
হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি ও প্রসার জন্মাইয়। দেয় 

৮।+ ম।য়োকার্ডাইটিস্ € 81590870773 ) অর্থাৎ হৃদপেশীর 

প্রদাহ ।-ইহা পেরিকাডণইটিস-বা এপ্োকাড পশইটিস.হইতে উঞ্পন্ন 

হয়/এই'সীড়।' ঘটিলে হৃদ পেশী কোমল ও আরক্তিম দেখিতে পাওয়। 

যাঁয়। কখন বা কোমল ন। হইয়। অত্যন্ত-ছুঢ হয়। অণুবীক্ষণ মন্ত্র ঘাব। 
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দেখিলে পেশী স্বত্রের অনুপ্রস্থ রেখু। পযুহ ( হা 81৮০) দুষ্ট 

হয় না, ও উহার। মেদকণা ৪ দানাময় পদার্থ দ্বার। পরিপুরিত 

লক্ষিত হয়। প্রদাহ বশতঃ হ্ৃর্ুপেশীর সঙ্কোচন শক্তির হাস ৭ও 
হৃৎপিণ্ডের গতি দুর্বল ও নিশ্বম হয় এবং রক্/সঞ্চালনে ক্ষীণতা জন্মে । 
'প্রদাহান্তে হৃৎপিণ্ডে স্ফোটক ব! ইহার প্রসার ঘটিতে দেখ। যায় । 

৯। ককৃট রোগ (0৮)০০7)-_কদাচিৎ হৃৎপিপ্ডে উক্ত রোগ দৃষ্ট 
হইঘ। থাকে । .পেরিকাডিয়ম। (7১০09৮10110) ও মিডিয়াক্টিনমে | 

(%1০1158)17) হইলে হৃৎপিগ্ডে ব্যাপিত হইয়! থাকে । শরীরের 
মধ্য অন্য কোন স্থান এই পীড়া হঈন্দে ও হপিপ্ড ইহাতে প্রপীড়িত 

হয় । ] 

১০ | টিউবার্কেল্ (1১0০ )--হৃৎপিপ্ডে গুটিরোগ প্রায়ই দৃক্ট 
হয় না। ূ 

১১ | প্রতিঘাত দ্বার জুৎপিগ্ডের আকৃতি সহজেই নিরূপণ করা 

যমাঁয়। পরীক্ষা করিতে হইলে রুগ্ন ব্যক্তিকে পৃষ্ঠদেশে শোয়াইতে 
হইনে | পরে মস্তক কিঞ্চিৎ উন্নতভাবে রাখাইয়া»বাম হস্তের তর্জনী 
অঙ্গলি হৃদ্দেশে স্থাপিত করিয়া! উহার পৃষ্ঠে দক্ষিন হত্তের তর্জনী 
দ্বার! কিঞ্ি বলপুর্মক প্রতিঘাত করিলে ফ্পফুসাবৃত হৎপিগু 
 প্রদেশোষ্ভত বগর্ভ শব্দ গ্রতীয়মান হয় যেস্থলে এ শব্দ অত্যন্ত 
অল্প শুনা যায়, তথায় প্রততিধাত আরন্ত করিয়। ক্রমশঃ বহির্ভাগে 

(বামভাগে ) আদিলে সপ্ট শব্দ শ্রুত হইবে । সেই স্থান ফুস১ফুসির 

প্রাস্তদেশ বলিয়। জ্গানিবে | পরেমসি দ্বার! হৃৎপিণ্ডের দীম অস্কিত 

'করিবে ।- ধরূপ করিলে চতুর্থ উপপশু“কার সমতল হইতে-বৃক্াস্থির মধ্য 
দিয় নিপ্নঈদিকে একটি সরল রেখ টানিলে, স্বস্থাবস্থায় হৃৎপিণ্ডের 

সগর্ভ শব্দো্পাদক স্থানের ঈক্ষিণ সীমার, ও চতুর্থ উপপশু কর সশ্ম, 

খবত্তাঁ বুক্কাস্থি হইতে হৃৎপিণ্ডের অগ্রভাগ পর্ধান্ত একটি তীধ্যব ক্রেখ। 
টাৰিলৈ, উহার বাম সীমার, এবং বুক্ষাস্থির অধঃদেশ হইতে বন্ঠ উপ- 

পশুণকাঁর উপর দিনা হৃৎপিণ্ডের অগ্রভাগ পর্যন্ত রেখ। *টানিলে 
উহার অধঃ পীঘার প্রতিকৃতি স্বরূপ হয়। বাম দেশে, পঞ্চম 
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ওষ$ পশুকার মধ্যস্থল সপর্শ করিলে হৃৎপিণ্ডের বেগ বোধগম্য 
হয়। পুরুষদিগের এই বেগ উক্ত পশুকার মধ্যস্থলে এক্ কিন্বা ছুই 

ইঞ্চি বা ততোধিক নিম্সে ও বাম চুচুকের দক্ষিণাংশে দেখিতে : 

পঃওয়1 যায়। 'স্রীলোকদিগের বক্ষঃঞ্রাচীর প্রতিঘাত করিতে হইলে ঁ 
স্তনকে কিঞিি টানিয়া রাখিতে হইবে । | 

১২ | হৃপিণ্ড হইতে ছুই প্রকার শব্দ অনুভূত হয়। হৃৎপিণ্ডের 

অগ্রভাগে বক্ষঃপরাীক্ষণ যন্ত্রপ্ধার। শুনিলে প্রথম বা! আকুদঃ্ক শব্দ 

শ্রুতিগেচর হয়» এবং দ্বিতীয় বা প্রনারণ শব্দ আকর্ণন কবিতে 

হইলে বুন্কাস্তির মধাস্থলে অর্থা তৃতীয় উপপশুকার কিছ উপরি- 
অংশে বক্ঃপরীক্ষণ যন্ত্র প্রয়োগ করিয়। শুনিতে হইবে । প্রথম বা 
'গাকুপ্ক শব্দ অল্পন্ট (91) দীর্ঘকাল স্থায়ী (১:০1০22)হইয়। থাকে, 

এবং হৃঙপিগ্ডের আনেগ, (10015) হ্দুদ্রের আকুরধন (৬0731110110 

(১1011000000) নিকটম্থ ধননীর সপন্দন ক্রিঘার (1১815) সহিত 

সমকালে উতপন্ন হয়। দ্বিতীয় বা প্রনারণ শব্দ তীল্ষ (91) ও 

অস্পকাল স্থায়ী (819০),) এবং সেমিলিউনার কপাটের (২০71]102 

৬৭1৭) অপরোধ, ও হৃদৃকোষ হইতে হৃছুদরে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার 

সহিত সমক'লে উৎপন্ন হইয়। থাকে | সচরাচর শব্দ ভাল 

রূপে পরীঞ্ষার্ধে পরীক্ষিতবয বাঙ্তিকে সোজ। হহয়। দপ্ায়মান 

ভইতে কহিনে | কিন্তু পীড়িতাবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন ভানে অবস্থান 

কনাইয়। পরীক। করিতে হয়| রুূগ ব্যক্তিকে ক্রত বেগে গনন ক্তিয়। 

সম্পন্দন করাইয়। তৎ্পরে বক্ষঃপরীক্ষ॥ স্তর দ্বারা পরীক্ষা করিলে 
শব্দের রূপান্তর ভালরূগে শ্রতিগোচর হয়,।' | 

১৩ । বক্ষঃপরীক্ষণ যন্ত্র নান। প্রক।র দ্রনেয নির্মিত হক থাকে; 
তন্মধ্যে কাষ্ঠ নির্মিত যন্ত্র সর্ধাপেক্ষা উত্ুকৃষ্ট । এই যর্জের উৎকৃষ্টতা 
অপ্রবৃন্ট ত। জানিবার জন্য নিয় লিখিত নিয়ম গুলি স্মরণ রাখ! উচিত। 

(ক) কর্ণান্ত (191-0)1900) স্রপ্রপন্ত হওয়া আবশাফ, ও বক্ষোন্ত . 

(1)74-5৩9 ) কর্ধান্তের ন্যায় প্রসন্ত না হইয়] ক্ষুদ্র অর্থাৎ ১% ইঞ্চি 
ন্যামেন,.হইলে ভাল হয়| 
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(খ) যন্ত্র লঘু ও এক খণ্ড কা্ঠে-নির্ষিত হওয়! আবশ্যক । 
(গ) যান্ের দ্িতরু স্থিত ছিদ্রে এক রূপ ও নির্মিত কাষ্ঠের স্থৃত্র.. 

সবল পরস্পর (7410) সমান্তরাল হওয়া উচিত। 
| না পু দ্বারা হৃৎপিণ্ডের? বেগের তারহম্য নিরপিত 

হয়। এন ব্য্তির সং 5 কথা কহিার সময় নাঁড়ী পনীক্ষা করা অবি- 
ধেয়। কারণ তঙ্কালে কোঁন রূপ ম:নপিক উত্তেজন দ্বারা নাঁড়ীর বৈল-,. 
ক্ষণ্য জন্মিতে.পারে। একটি মাত্র অঙ্গ,লি দ্বার ধগনী নপর্শ করিলে, 
উহার স্পন্দন জানিতে পারা যায়। কিন্তু নাঁড়ীর অন্যান্য অবস্থা? 
জানিতে হইলে ছুই বা তিন অঙ্গ ,ল্র দ্বারা পরীক্ষা কর। কিধৈয় 

১৫ | পরীক্ষ+ করিবার সময় উহার প্রাবল্য, প্রকৃতাবস্থা, পুষ্টিতা, 

সপন্দণ রেগ, এবঙ প্রবল প্রতিরোধ, (13514007700) অঙ্গ লিতে ত অন্বভব হয় 

কি ন। তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিন্রে হইবে ।*প্রতি নিনিটে ধমনীর স্পন্দন : 

শশবাবস্থায় ১১০--১২০, তৃতীয় বর্ষ বয়ক্ক বালকদিগের ৯০--৯৫, এনং 
বয়োধিক ব্যক্তিদিগের ৭২ বার করিয়া হয়। ধমনীর সপন্দন, মস্তিষ্ক 
দম্পীড়ন হেত মু হইয়| থাকে এনং জ্বর, প্রদাহ ও শরীরের সাতিশয় 
দৌর্ধল] বশতঃ দ্রুভ হয় । কখন কখন নাড়ী ক্ষণবিলুগ্ত হইয়! থাকে | * 
কোন কোন হৃগুপিণ্ডেত পীড়াতে নাঁড়ী বিষম হয়। 1 বলনাঁন ও পুষ্চি 
নাড়ী দ্বার রক্ত সঞ্চানুণের প্রপলত প্রকাশ পায় । হৃৎপিণ্ড বিবুদ্ধ 
হইলে ক। যুবক ব্যক্তি হইলে নাড়ী সবল হয়, এবং প্রসার হইলে ব1 
অন্যান্য পীড়া বশতঃ শরীর দুর্দল হইলে ক্ষীণ হইয়া যায়। বদিস্য'ৎ 

ধমনীর দপন্দন অন্ধ,লীর চাপন দ্বার! রহিত হয়, তাহা হইলে রক্ত 
সঞ্চালনের বেগ সাঁতিশয় ক্ষীণ হইয়াছে বুঝিতে হইবেক। প্রবীন লোক- 
দিগের,ন্ষীণ নাড়ী ধমনী প্রাচীরের স্থল তা জন্য, অপেক্ষার 5 প্রবল বোধ 
হয় | ইহ| নির্নয় করিবার ক্ষন্য মঙ্ /লী দ্বার! চাপিয়া! কিয়দ্রুর যাইতে 

হইবে । এব্ূপ করিলে ধমনীর আনরণের দ্বঢ়তা সহজেই কোধগমট স্ুউবে | 
পপ পাল পিপাসা াকিসস্পা পপিপপাশ মাপ শপ আবাল উপল শি পি ০ শপ সপ এশা 

» * নাভীর সপন্দন'যদি নধো মধ্যে অনুভূত না হয় তাহ! হাঁ হইলে 

তাহাকে ক্ষণ বিলুপ্ত € 17110307660, ) রা কহে। ' "৮ 

1 নাঁড়ীর স্পন্দন একন্ধপ না হইলে তাহাকে বিষম ( [৮887 ) 
মাড়ী কহে। 
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১৬ | হৃহুপিগ্ডের পাড়! সমুহ নিম্নলিখিত লক্ষণানি দ্বারা প্রতীয়- 
মান হইতে পারে। যথা, হদ্দেশে বেদনব, হৃদ্ধেপন, বদন এবং 
ওষ্ঠের নীলিমা, শ্বাসকুচ্ছ,, কাশী, হস্ত পদাদির শৌথ, শেফ! নির্গম 

এলং ক্ষণ বিলুপ্ত কিম্বা বিশ্ধঘল নাড়ী। উল্লিখিত লক্ষণীদি অকল্মাু 
আবিভূতি হইলে এই পীড়াকে একিউটু বণ প্রবল পীড়। বলিতে হইনে; 
ক্রমশঃ প্রকাশ পাইলে ক্রনিক ব| দীঘ কাল স্থায়ী বল! গিয়া! থাকে। 

প্রথম বিভাগ | 

হৃৎপিণ্ডের একিউট্ বা প্রবল পীড়া, সমূহ | 
১৭ | পেরিকার্ডভীইটিসের (১ ম, ও ২য়) অবস্থী,এপু.কা্ডাইটিস, 

এবং স্নায়বিক হৃদ্বেপন এই তিনটা একিউট্ পীড়ার মধ্যে গণ্য | বক্ষ৫- 

স্থল প্রতিঘাত দ্বার উপরোক্ত পীড়। সমুহ নিরূপণ কর যাইতে পারে। 
যদিস্যা হদ্দেশের আয়তন €(081126 মা ) বৃদ্ধি হয় তাহ! হইলে 

হৃদ্বে্ট গহ্বর উত্দু্ট সিরণ. দ্বার। স্কীত হইঘাছে ঘনে করিতে হইবে । 
যদি উল্লিখিত রূপ না| হয় তাহা হইলে অবশিক্ট হুইটার মধ্যে একটা 
হইয়াছে বুঝিতে হইবে । 

হৃদ্েউ গহ্বর সিরম্ দ্বারা শ্ষিত হইলে নিম্নলিখিত লক্ষ- 
ণাঁদি দ্বারা বোধগম্য হইয়। থাকে । 

১৮1 (ক) হৃদ্দেশে সগর্ত শব্দের বৃদ্ধি ও এই শব্দোুপাদকম্থ'নের 
সীমার অকৃতি পিরামিডের ন্যায়'হয়, ই পিরামিডের অগ্রভাগ উর্দাস্থিত 
হইয়। থাকে হ্ৃ২পিণ্ডেন শব্দ সঘুহের বিশেষতঃ আকুঞ্চন শব্দের হাস 
এব ইঙাৰ আদেগ খান & কম্পিত হয়| হৃদগ্রভাগের অবেগ স্বাতাপিক 

কানের ছিপ্রিঃ্ উ সরে এবহ বান পার্খে দেখিতে পাওয়। যাগ । 

১১ এই আ'স্থায় শ্বাস কৃচ্ছত।, সাতিশয় যক্্রণ। ও হদ্দেশে অস্প 
বেদন|হইয়। থাকে । নাড়ী দ্রুত এবং বির্ম.হয়। রুগ্ন ব্যক্তি চীত হইয়| 

শয়ন করিলে আরাম বোধ করে, এবং অবস্থা পরিবর্তন করিতে ইচ্ছা! 

করে.ন1| গ্ৃঘপিণ্ডের শব্দ হৃদ্ধেন্ট গহ্বর শ্থিত সিরম. ভেদ কিয় 
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অশসিতে পারে না, একারণ অপগপক্ট,এবং সিরগেনর ঠাপন দ্বার হৃহপি- 

গর অগ্রভাগ উদ্ধগামী হয় ॥ মগভ শব্দ হৃৎপিপ্রাগ্রভাণের লাম পাঙ্খে 

ব্যাপিত হইলে পীড়ার একটা প্রধান লক্ষণ হইয়! থাকে । সগ ণণ্ব্দর 
পরিমীমা, পীড়িত ব্যক্তিত্র“অনস্থান পরিসর্তমে পরিণতি হয় । দণ্ডায়- 
মান আ.স্থ। অপেক্ষ। শয়ন অবহ্থায় সগভ শব্দের সীমার প্রগারণ দখা 

যায় । এই দীন। মনির দ্বারা অঙ্কিত করিবে এবও ইনার হান ও বুদ্ধি 
প্রত্যহ পরীক্ষ্মী করিতে হইবে। হৃদ্ধেক্ট গহ্বর সিরম দ্বাণ। পরিপুরিত- 

হইলে, হৃদেষ্টোদক (17070৩76200) ) বলিয়! ভ্রম হইতে পারে; রঃ 

কিন্তু উভয়ের লক্ষণাদি ভিন্নরূপ | 5 

পেরিকার্ডাইটাস্ । 
(ক) পাড়ার প্রথমানস্থায় 

হত্পিণ্ডের উপর চাপ দিলে বেদন। 

ৰ টিনা ূ 
ূ 

ূ 
বোধ হয়| ' 

ৃ 
ূ 
1 

ৃ 
1 

। (ক) হৃদ্দেশ চাপিলে বে 
দনা বোধ হয় ন1। 

(খ) এই পীড়া কদাচ 
ঘটে। বক্ষরূদক হইতে ইহ! 

উৎপন্ন হয় । 

(খ) ইহা প্রবল বাঁত রোগ, 
বুক পীড়া, সপুয় রক্ত, প্রদাহ 

(1১0811)1৮) এবং আরক্ত জ্বর* হ- 

ইতে উদ্ভব হয়।" ৃঁ 

কখন কখন প্রুরিমি হশুয়াতে হৃৎপিণ্ডের উপরিভাগে সগর্ত শব্দের 

সীমার বিস্ত.তি দেখাও যায় ;কিন্তু তাহা হইলে ধাম বক্ষ এ[চীরের 

পশ্চাখ ও পার্খ দিকেও এ শব্দ শুন। যায় এবং স্বর ও শ্বাস প্রস্থাসের.. 

শব্দ নিশ্রুত হয় । 

হৃছেষ্ট গহ্বর মধ্যে লদীকা! উৎস্যউ হইলে নিন্বলিখিত 
লক্ষণাদি দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়। 

(২০ ) €খ) হুদ্দেশে সগর্ভ শব্দের সীমার কদাচিৎ কিকিম্মান্ বৃদ্ধি 
ভয়; আকুগন ও প্রনারণ শব্দের কিদিগ্মাত্র বৈলক্ষপ্য না হইয়া কেবল 
তৎসহ এক প্রকার অগভীর (-১৮1১9101) কক শি (0:০0৯৮) শব্দ 

একেপারে দুইট। হইট। (12981) ) করিয়া শ্রতিগোঢর হয়, এবং 

হুৎপিণ্ডের আবেগ ও সচুরাঁচর "বর্ধিত হয়| 
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২১। সচরাচর হৃদ্বেট ঝিলীর উক্তর্ূপ হইলে হৃদ্দেশে বেদন: 

হইয়। থাকে 1! এই বেদনা চাপন, অবস্থা "পরিবর্তন ও শ্বাস প্রশ্বাস 

ক্রিয়া দ্বার! বর্ধিত হয় এবং সাতিশষ যন্ত্র শ্বান কৃচ্ছ,, জ্বর, দ্র হ, 

বিষম ব| ক্ষণ বিলুপ্ত নাড়ী ছহইতে দেখা যায়ণ কখন কখন জদ্দেশে 
বেদনা ও ইহাঁর অন্যান্য লক্ষণাদি কিছুই ছৃফিগোচর হয় না । কখন ব 

কেবল অনবচ্ছিম্ন বমন এব কখন ব! কেবল প্রলাপ হইয়। থাকে £ ভনি- 

মিন বাত রোগ কিন্ব! বৃক্কক পীড়। হইলে জ্*পি সব্বদ। পরীক্ষা কর! 
সর্বতোভাবে বিধেয় । 

(২২) হৃৰেষ্ট গহ্বরের প্রাটীরে লমীকা সঞ্চিত টা উক্ত 

প্রাচীর বন্ধুর হয়, ও উহার ঘর্ণন দ্র! কর্টশ শব্দ উদ্ভুত হইয়। থাকে । 

এই শব্দ শুনা যাইলে এগুকার্ডাইটিন্ বলিয়া বোধ রা হইতে 
পাঁরে। কিন্তু স্বক্ষ্স রূপে বিবেচনা 'করিয়! দেখিলে ইহা সহজেই 
প্রতীয়মান হয় । ১. 

পেরিকার্ডাইটিস্। | এগকার্ডাইটিস্ | 
(১) শব্দ হৃৎপিগ্ডের আকুগ্চন (১) শব্দ হৃৎপিণ্ডের আকু- 

ও প্রসারুকালীন শ্রুভ হয়| পন ও প্রসার উভয় কালে শ্রুত 

(২) শব্দ অগভীর, ও হৃদ্দেশে হয়না । 

সর্বদা বর্তমান থাকে । শব্দের, (২) শক গভটর, হৃদ্দেশে 

সনয়ে দময়ে পরিবর্তন ও দেখিতে বর্তমান থাকে ও অন্যান্য স্থানেও 

পাওয়া যায়। হন্তের কিন্বা বক্ষঠ& আনীত হয়। অবস্থার পরিব- 

পরীক্ষণ বন্ত্রের চাপন দ্বারা শব্ষের তন দ্বারা শব্দের পরিনর্ভন 
রূপান্তর ও ইহার প্রাবল্য হয়। ঘটে না। 

(৩) সচরাচর হদ্দেশে বেদন। 

ও কোয়লত বোধ হয়। 
এই দুইটী পীড়। প্রায় সর্দ1 একত্রই ঘটে । বক্ষোম্তর বেষ্ট বিল্লীর 

গ্রদাহে-(1৫এণস্ঠা) ঘর্ধন শব্দও শুনা 'যায় কিন্তু পীড়িত ব্যক্তিকে 
স্বাসপ্রশ্বান ক্রিন। বন্ধ করিতে বলিলে বক্ষোম্তর বেষ্ট বিলী প্রদাহে 

উত্ত-ঘর্ষ॥ শদ আর শুনা যাঁয় না। হ্ৃদ্ধে্ট ঝিলী হইতে প্রদাহ বশতঃ 
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ঘর্ণন শব্দ' উদ্ভূত হইলে শ্বাসপ্রশ্বাস অসরোধ করিলেও উহ! শ্র্মতগো চর 
হয়। হদ্েইট শহ্বরের প্রানীর সম্মিলিত হইলে লক্ষণ দ্বার নিরূপণ 

কর। সুকঠিন। কিন্তু নিম্ন লিখিত কএকটী লক্ষণ দ্বারা অন্ুতন কর্লিতে 
পারাযায়। রুগ্ন বাক্তি অপস্থান পরিবর্তন কিন্বা। দীর্ঘ শ্বাস পরিত্যাগ 

করিলে হদ্দেশে সগর্ড শব্দোৎপাদক স্থানের সীমার, পরিবর্তন হয় না। 

হৎপিণ্ডের আবেগ সংসপর্শন দ্বারা বোধ হয় না; কিন্ব! বোধ হইলে দীর্ঘ: 
নিশ্বাস কিম্বা অপস্থান পরিবর্তন দ্বারা উহ! অপরিবর্তিত রহে, এবশ. 

পশুকার মধ্যস্থ এক কিন্ব( ততোধিক স্থান কিশ্ব। এপিগ্যাফি,য়ম 

হঙ্পিণ্ডের পপন্দন দ্বারা ভিতর দিকে আকৃষ্ট হইতে দেখ। যায় ॥ 
চিকিহুসা | রোগীকে শষ্য। হইতে উঠিতে দিবে না। গ্রহের 

উত্তাপ ৬৫” ফা হইতে ৭০" ফ|পর্ধ্যন্ত রাখিবে। কোষ্ঠ ধদ্ধ থাকিলে নিউ-. 
টাল (সমগ্ষারাল্ল) লবণ, যথ| ; সল্ফেটু অহ ম্যাগৃনিসিয়।, সল্ফেট অন্চ্ 

সোড1 ইত্যাদি খাইতে দিবে | পুর্ণ মাত্রায় অহিফেন; অহিফেন এবং 
বেল্যাভোন। + বাইকাবনেট অফ পটাষ হ।৩ ঘন্টা অন্তর (৩০ গ্রেণ 
মাত্রায়) ব্যবহার কর। যায়। বাইকার্বনেট অফু. পটাস্* ক্রিম অফ্ 

টার্টার্ ব। ক্রোরেট, অফ পটাসু, জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান 
করিতে দিলে উপকার দর্শে। আক্রান্ত স্থানে পোস্ত টেড়ীর ছেক, মসি- 
নার পোলুটিস্ এবং বেল্যাডোন1 ও অহিকেনের প্রলেপ ব্যবহৃত হয় । 
বাস্পাভিষেক ব্যবহার করিবে । পথ্য, কীন্দি, এরারুট, দুগ্ষ প্রভৃতি 
লদ্ঘু পথ্য দেওয়। আবশ])ক কিন্তু ক্রমশঃ শরীর নিস্তেজ হইলে মাংসের. 
ঝোল, কাঁচ! ভিম্ব ও সুর খাইতে দিবেন। 

উৎসৃ্ট জল পরিমাণ বেশী হইলে আক্মো্টাইড অফু পট্যাসিয়ম্ ব1 

রেড আয়োডাইড্ অফ মার্করি খাইতে দেওয়। ধায়। জল আশোধিঅ, 

করিবার জন্গ দেশে পুনইপুনঃ বেলেম্তারা গ্রক্নোগ হয়। ইহা ব্যর্থ 
হইলে এ দেশ বিদ্ধ করিয়া! জল বাহির করিতে হয়। পারদ, টার্টার. 
এন্সম(টিক, ভিজিটেলিসু এবং অতি বিরেচক ওঁধধাদি, রুক্ত £মাক্ষণ, ও- 

জলৌক কখন কখন ব্যবহার রুরা যায় । 
৮. 
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হৃদ্গহ্বরাভ্যন্তরিক বিল্লী প্রদাহ €( 71710902701619 .) 
২৩। (গ) আকুগঞ্চক ও প্রসারণ শব্দের. এক একটার বা উভয়ের 

পরিবর্তে বা সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকার দীঘকাল স্থায়ী ফু্কারবঞ্, অর্থা€ু 

বোয়িং 031০স109) শব্দ ফ্ত হইলে এগু কাণ্চাইটিস্ কহিতে হইবে | 

২৪। হৃদবকপাট বিকৃত কিন্ব! বন্ধুর বা স্থল হইলে এই মর্মর 
শব্ধ উদ্ভুত হইয়া থাকে । রোগী সাতিশয় যন্ত্রণা ভোগ করে, শ্বাস 
কৃচ্ছ,ত হয়, হৃৎপিণ্ডের আবেগ বদ্ধিত হইয়! থাকে, নাড়ী বেগবাঁন ও 
বিষম হয় এবং কাশী ও জ্বর হইতে দেখা যায় | ইহা প্রবল বাত রোগ 
ও বুক্ধক সম্বন্ধীয় পীড়া হইতে উৎপন্ন হয়| কখন কখন ইহ বর্তমান 
থাকিলেও হৃৎপিগ্ডের ব্যতিক্রমের কোন লক্ষণাদি দেখ। যায় না । কখন 

কখন পীড়া ইদানীন্তন হইলে নিরিপিত কর। কঠিন হইয়! উঠে, কেনন1 

উপরোক্ত রূপ মন্নর শক হৃদকপাটের পীড়া! হইতেও উৎপন্ন হয়। 
কিন্তু এগুকার্ডাইটিন পীড়াতে জ্বর হয়, এবং হৃদুকপাট বিকৃত হইরা দীঘ 
কাল থাকিলে হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি ঘটে | হৃদ্কপাটায় মর্মর শব্দ হৎুপি- 
প্র অগ্রভাগে উদ্চতর রূপে শুন! যায়, যেহেতুক দ্বিকপাটের (11051) 
প্রদাহ সচরাচর হইয়। থাকে । এগুকাভণইটিদ্ ও প্লৌরিকাডড ণইটিস. 
উভয়েতেই প্রথমাবস্থায় হৃৎপিণ্ডের গতি বর্ধিত হয়। 

চিকিৎসা__রোগীকে শারীরিক এবং মানসিক পরি শ্রম হইতে 
বিরভ থাকিতে কহিবে.1.কোন্ঠ বদ্ধ থাকিলে সল্ফেট.অক্ ম্যাগ নিসিয়। 

ৰা সলুফেট, অক সোড। খাইতে দিবে । কার্বনেট, অফ এমোনিয়! ব 
এরোমেটি হ দিপিরিট, অফ এমোনিয়া ও লঘু পথ্য-দিবে | বাইকার্বনেট্, 

অফৃ পট্]াম্ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিতে পারা যায় ।-হদ্দেশে 
মসিনার পুলটিস্ প্রায়োগ হয়। টারুটার্ এমেটিক্, ক্যালোমেল্, 
ডিজিটালিষৃ, কল্মচিকম্ ও হদ্দেশে জলেবক। ব। টা কখন কখন 
পর্ণ হয়। রক্ত মোক্ষণও কখন কখন করা যায়। এ; 

স্নায়বিক হৃদ্বেপন ( ০:০৪ নিশির ) 
২৫)' ঘি) স্নায়বিক হৃঘ্ধেপন হইলে হৃৎপিণ্ডের আকুঞ্চক ও প্রসারণ 

শব্দ সাতিশয় উচ্চতর হয় সুতরাং পরিষ্কাররূপে শুনা যাঁয়, হৃৎপিণ্ডের 

-- এ 
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িকিৎদা । ] 
টা 

আনলেগ বর্ধিত কিন্তু অপেক্ষাকৃত " বেগবান € ৫, ) আকন্মিক 
(41780) ও অস্পক্ষণ শ্য়ী (73091) হয়| হৃদগ্রভাগের আনেগ 

সচরাচর ইহা'র নিরূপিত স্থানে প্রতীয়মান হ্য়, এবং নাড়ী সকল সময়ে 
বিষম হইতে দেখা যায় নখ+। | 

২৬। আসায়, সম্বন্ধীয় হাঘেপন সমবেদনা 77) প্রযুক্ত অন্যান্য 

পীড়া হইতে উদ্ভূত হয়। যাক্ত্িক হেৎপিপ্ সঙ্বন্ধীয়) পীডা ঘটিলে আবেগ 
দ্বারা রোগীর তত কষ্ট হয় না যেমত ইহাতে ঘটিয়া থাকে৷ ইহা" 
প্রকল ও পুরাতন বাত রোগ অকীর্নতা, রজোবিকৃতি এনং তাত্রকুট, চা, 

ও সুর সংক্রান্ত উত্তে্গক পদার্থের, অপরিমিত ব্যবহার হেত উৎপন্ন 

হইয়া থাকে । 
চিকিস।--_উপদর্গ গুলি নিবারণ ও পাড়ার কারন দুরীকৃত 

করিতে চে্ট! করিবে | রক্ত সরশরণের অতিশগ্স বেগ শবাম্য করিবার 
নিমিত্ত আক্ষেপ নিবারক, ( 400081)05780195) ও অবসাদক (৪০৫৪- 

৮০৪ )ওষধাদি, যথা ; ইথর্ ও এমোনিয়1, এসাফিটিডা ও এমোনিয়া, 
, সন্বল্ ও ইথর১ হেন্বেন্ কপ্ুর ও হপৃ ইত্যাদি; ও প্রবল বাত রে'গ 
জনিত হইলে একোনাইটু ও গোয়ায়েকম্ পট]াস্ ও এমোনিয়! প্রভৃতি ; 

ও পুরাতন বাত রোগ সন্ভ,ত হইলে পট্যাস২ও এলোজ্, সাঁইটে্টে, অফু, 

লিখিয়া, উ্রামোনিয়ম , ঝল্চিকম২৪ ডিজিটালিঙ্ ইত্যাদি £ ও কোষ্ঠনদ্ধ 
থাকিলে এলোজ_ ও জোলাপ, রেউচিনি ও জেন.সেন্, ফসফেট. অক্ষ, 
সোডা ও এলো, পেপ্সিন্ ও এলোজ২$ ও মন্দাধির লক্ষণ দেখিলে, 
কার্বনেট অফ. ম্যাগ্নিসিয়া, এমোনিয়! ও, চিরে তা,.পট্যাস ও এমোনিয়া, 
বিসথ্; এবং পেপ-িনাদি + এবং স্নায়বিক দৌর্ধল্য বা রক্তাপ্পতা 
দেখিলে 'লৌহঘটি ত ও অন্যান্য বলকারক গুঁষধ'দি ব্যবস্থা কর] যায়। 

যে কার॥ হইতে পীড়।'উদ্ভত হউক না কেন পথ্যের এতি বিশেষ 

দৃষ্টি রাখা আবশ/ক, চ1 ও তাত্রকূট খাইতে নিষেধ করিবে । বীয়ার 
সরাঁণপ খাইলে সহা হয় না|. ব্রাণ্তি ও মোডা ওয়াটার দেও্য়! যায় ৮ 
নির্মল বাপ্ধ দেসন ও সযুদ্র জলে সান ধারা উপকার দর্শে। 



নি । | রোগ নিদাঁন ও" চিকিৎসা । ] 

দ্বিতীয় বিভাগ । 
উপরি 

গজ এ 

হৃৎপিণ্ডের ক্রুণিক্ বা দীর্ঘকাল স্থায়ী গীড়া। 

২৭ | হুুপিণ্ডের বিবুদ্ধি €:1711)0601)1)5 )-- ইহার গ্রনার 

(5008০) ), হদ্ধেক্টোদক (05৭50৮30৫মাথাআাত ), হ্দ কপাটের 

পীড়। সমুহ, এনং হৃৎপিণ্ডের মৈদাপকৃষ্টত। । এই সমস্ত জ্ঙপিঞ্জের 

দীর্ঘকাল স্থ'য়ী পীড়া বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে. প্রতিঘাত দ্বার! 

প্রথমতঃ হৎুপিণ্ডের আয়তন, অঙ্গিত করিবে, এবং যে স্থলে হুদগ্রভাগের 

আবেগ বোধ হয় তাহাও দেখিবে। ও 

(১) বিবৃদ্ধি বা হাইপার্ট্ুফি। গািযাভি রা সা 
(২) প্রসার পা ডাইলেটেসন্। সো হাডার ভাটির 
(৩) জদেক্টাদক ব| হাইডে- বর্ধিত হইতে সর্ধদ। দেখ! 

পোরকাডিয়ম | যায়। 

(৪) হৃদ কপ1টের পীড়া দমুহ ব। প্রতিঘাত দ্বার। সগর্ড 

ভাল ভিউলার পীড়।। শব্দোগুপাদক স্থানের সীম। 

(৫) স্ৃপিণ্ডেব মেদাঁপকুস্ট তা বদ্ধিত হইতে প্রামই দেখ। 

(ব ক্যার্টি হাট )| যায় না। 

যদি শেষোক্ত দুই প্রকার পীড়ার দহিত উপরোক্ত তিন প্রকার 

পীডার মধো একটা ব1 দুইটা সমকালের খাকে'তাহ! হইলে ভল. 
অর্থ1ৎ সগর্ভ শ্রব্দোৎপ্যদক স্থানের সীমার বৃদ্ধি হয় । * 

(ক) সগর্ভ শব্দোৎপাঁদক স্থানের পীমা বদ্ধিত দুষ্ট হ্য়। 
৮”. হ্গুপিগডের বিরৃদ্ধি (71519070105 ) 

রর ২৮, | (অ ) আকুধক শন্দের (1151 9০800 ) বৈলক্ষণ] ও ও ইহার 

অপেঙ্গাকুত প্রাখর্ধ্যের ম্ুনহ। (1)]1) হয়, এবং ইহা অনপষ্ঈ 
()11110) এব” দীর্বকাল স্থান (10517860) হইয়। থাকে। 
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না শব (990০6 ৪001)0) অপেক্ষাকৃত নু (3.0 [560,60) 

হৃৎপিণ্ডের আবেগ (0১৮19) বদ্ধিত ও ইহা উত্তভ্বোলনব€ (110%5108) 

হইয়! থাকে। হৃদপ্রদেশ স্পর্শ করিলে” হৃৎপিণ্ডের অগ্রতাঁগের 
বেগ স্বাভাবিক স্থানের নিন প্রদেশে অনুভূত হয় | 

২৯। ' নাড়ী সচরাচর বলবান ও দৃঢ় (ঘ৮0) হয়। হৃৎপিণ্ডের 
বল প্রযুক্ত আবেগের বৃদ্ধি হইয়! থকে এবং পেশী বদ্ধিত হওত শব্দ . 
তালরূপ শ্রুত.হয় না। কাশী, শ্লেয্া নির্গম ও শ্বীসকৃচ্ছ, ঘটে । ইহা, 
বুকৃক, ক,স্ক,নি এবং হৃদ্কপাটের পীড়।? প্রভৃতি হইতে উষ্ভত 

হওয়াতে পীড়ান্নরূপ ভিন্ন প্রকার লক্ষণাদি প্রকাশ হয় | বাম হৃদুদরে 

পীড়া হইলে হৃৎপিণ্ডের অগ্রভাগের আবেগ স্বাভাবক অপেক্ষা নিষ্ন 
এপরদেশে অনুভূত হয় এবং ক্যারটিড্ ধমনীতে প্রবলব্ূপে স্পন্দন হইতে 
দেখা যায়। দক্ষিণ হুছ্ুদর বিশিষ্ট রূপে পীড়িত হইলে হৎপিণ্ডের 
অগ্রভাগ প্রায় নিশ্ন এদেশে না আসিয়। বাহ্যদেশে (086৪৫) গমন 

করে। ইহার দ্পন্দন কখন কখন এপিগ্যাক্্িরমে দেখিতে পাওয়! যায় । 
প্রানারণ শব হৃদ্ধমনীয় কপাট (১০:৮০ ৬1599) অপেক্ষা! ফস্ফ,স্ 

ধমনীয় কপাটের /[১01030000 ৮91%05 ) সন্নিকটে উচ্চতর শ্রুত হয়; 

এবং জগুলার, শির (0৪৭1) স্ফীত হয় ও ইহাতে সপন্দন 
দেখিতে পাওয়া যায় ! 

চিকি্সা-রোগীকে স্ুস্থির ভাবে রাখাই চিকিৎসার প্রধান উ- 

দ্রেশ্য | সাতিশয় ক্ষীণত। জন্মিলে, কুইনাইন্ ও টিল২,ফ্টিল ও পপ. 
সিন্, ছিল এমোনিয়া, ফস.ফেট. অফ. আইরনৃ, বার্ক ও এমোনিয়া, 
ধাতু অল্প ও বার্ক, নাইটে প্র-হাইড্রোক্লোরিক্ “এসিড. ও চিরেতা ব্যব- 
হৃত হয়। হৃৎপিণ্ডের আবেগ বন্ধিত হইলে -একোনাইটু বা ডিজি- 

টালিস ও শ্বাসকৃচ্ছ, যন্ত্রণ' দায়ক হইলে এমৌনিয়। ও ইখরু, ইণ্ডিফান্ 
হেম্প, একোনাইট, ও ইথর্ ব1? লোবিলিয়া ও ইথর. প্রয়োগ 
হয় 

ব্রোমাইড্ ব। আয়োভডাইড, অফ, পট্যাসিয় ম, হাইডে, সায়েনিক্ 
এপিড২ কযালুমেল, হেনবেন্, মর্ কিয়া, ডিজিট্যালিন্, কপুর্ণর বা 
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(€ রঃ সগর্ভ শব্দোহপাদক স্থানের মীমার বৃদ্ধি হয় ন 

 হৃদৃকপাটের পীড়া (0810190 'ড215019 দি 
৩৪। €(অ) আকুঞ্চক বা প্রসারণ শব্দ অথবা উভয়বিধ শব্দ শ্রুতি 

গোচর হউক বা নাই হউক' বি প্রথম শৃব্দের বাদ্ধিতীয় শব্দের অথবা 

উভয়বিধ শব্দের পরিবর্তে বা সঙ্গে সন্কে এক প্রকার ফুৎকারবছ্ অর্থাৎ 
বোয়িং শব্দ (010108 9০০50) শুদ্গিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে কোন 

হৃদূকপাটের পীড়া (079 ০109 ১৮ 0 (৩ 116৮) হইয়াছে 

জানিবে 1 

৩৫। " দ্দেশে বর্মর শব্দ শুনিতে পাইলে ইহা! বাদি বা হৃৎ- 
পিও হইতে টন্তত হইতেছে তাহা নিকূপিত করিতে হইনে । 

নিরূপণ করিবার উপাক়্__রপ্ন ব্যক্তিকে শ্বাস অবরুদ্ধ করিতে 

বলিলে যদি কুস্ক,স২হইতে মর্মর শব্দ উদ্ভুত হয় তাহ! হইলে"আর 
উহ! শ্রুতিগোচর হইবে না| 

৩৩৬1 যে স্থলে রর শব্দ অত্যন্ত প্রবল (77768559 ) এবং 

যে দিকে ইহা সঞ্চালিত হইতেছে তাহ! নিরূপণ করিলে যে হৃদ্কপাট 
রোগাক্রান্ত হইয়াছে তাহ নির্দিষ্ট হুইবে | মন্মর শব্দের প্রবল-ত।| 

অবগত হইবার জন্য হৃদ্দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থান পরীক্ষা করিতে হইবে, 

এরংষে ষে স্থলে উহ স্প্টরূপে শ্রতিগোচর হয় তাহ! অঙ্কিত করিতে 
হইবে ।, 

যর্দিস্যা হদৃগ্রভাগে অথবা বাম স্ক্যাপুলার অধৃঃকোণে বক্ষঃ পরীক্ষণ 
বস্ত্র স্থাপিত করিলে মর্শর শব্দ উচ্চতর বোধ হয় এবং যদি অসি- 
পত্রোপাস্থি অর্থাৎ এনসিফরাম্ উপাস্থির 979000085701589) সমি- 
কটে উহ। শুনিতে পাওয়। ন। যায় অথবা অস্পউরূপে শ্রুতিগোচর হয় 

তাহ! হইলে দ্বিকপাট (17951) পীড়িত হইঙ্সাছে জানিতে হইবে। 
উপরোঞ্জ ভিন্ন ভিন্ন স্থলে বিপরীভ ঘটনা! ঘটিলে ত্রিকপাট 

*৬২০৭), আক্রান্ত হইয়াছে জান! যাইরে। হৃন্ধমনীয় কপাট বা ক্দ্ফ 
ধমনীয় কপাট পীড়িত হইলে বুক্কান্তির মখ্যস্থলে অর্থাৎ তত 
উপ্চুপশ্ু কার কিঞ্চিম্মাত্র উপরে মর্শর শব্ধ উচ্চতর হই! থাকে । দক্ষিণ 
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দেশে দ্বিতীয় উপপশ্কার মন্নিকটে 'নর্মার শব্দের এরবলত। শ্রতি- 
গোচর হইলে হৃদ্ধমনী ব।,হঞ্ধমনীয় কপাট ও বাশদেশের দিভীয়ক 

উপপশ্কার কিপ্িগ উপরে এরূপ ঘটিলে ফুস্,সম ব. ঘূস্ম, স৬ধ্মশ্ীয় 

কপাট পীড়িত হইয়াছে বুঝিতে হইবে । : 
৩৭। -যগুকালে শব্দের পরীক্ষা আঁরস্ত হয়, নাড়ীরও সেই কালেই 

পরীক্ষা করিতে হইবে এল ধন্মর শব্দ নাড়ীর স্পন্দন ও আকুধহক , 

শন্দের এক সঙ্গে € 3১:011০) কি ইহার পুর্বে হইতেছে (0১৫৬ ২15001৫ রি 

ব। প্রসারণ শব্দের সমকালে উত্পপন্ন হইতেছে চিঠি ইহ! দেখিতে 
হইবে । * রর ৯.১ 

দ্বিকপাঁটীয় *আকুঞ্চক নদ ( 110] ১৯৮1৩ 

9001070 )- বাদ হৃদ কোষ হইতে নাম হুছুদরে শোণিভ প্রবাহিত হইলে 

তন্মধ্যন্থিত রন্ধ, সম্প্ণরূপে অবরুদ্ধ ন! হওয়াতে, হাছুদরের সঙ্কৌচন 

কালে হৃদ কোষে রক্ত প্রতাাগমন করে ও এক প্রকার মন্র শব্দ বা 

দ্বিকপাটীয় আকুপ্চক শব (৯111 ন(0]70 স9701)01) উদ্ভুত হয় । 

ইহা দ্বার! ছ্বিকপাটের কৌন কাধ্যের বেলক্ষণ্) প্রতীয়মান হয় না। 

উক্ত কপাট বন্ধুর, স্ফীত, ও ইহার উপর উদ্ভিজ্জাঙ্ক,র ব। ফাইব্রীণ 
কণা সপ্ত হইলে উপরোক্ত মর্মর শব্দ প্রকাশ পায়। 

দ্বিকপাটায় প্রসারণ (1167 [014969110) বা পুর্বস্থিত 
আকুঞ্ক শব্দ (১০-85৯৮০0]10 30000 )--শোণিত খাম হৃদ 
কোষ €481101৬) হইতে আকুঞ্রিত ধিকপাটের (0০135010654 ৯1091) 

মধ্য দিয়। বাম হদুদরে € ডলে৮০খ০) গমন করিলে দ্বিকপাটীয় পরমার? 

(১110]01 1)19569176 ) বা ঈুর্বস্থিত আকুঞ্চক (7৩-9৮569116) শব 

শুন| যায়। ইহ হদগ্রভাগে সাতিশয় প্রবল ছইয়! থাকৈ। কপাটের 

স্থলতী৷ বশতঃ ইহা ঘটিয়া থাকে; তজ্জন/ হৃদুদরে রক্ত গ্রমনে। 
প্রতিবন্ধকতা জন্মে । 

'"ভ্রিকপাটস্থিত আকুঞ্চক শব্দ (10081)18 9৮8$০189: 
3001)0 )_ দক্ষিণ হদুদর € ৬61016) হইতে শোণিত প্রতভ্যাগমন 

* ৯ 



৬০ [1 রোগ নিদান ও চিকিৎসা 1] 

করিয়া দক্ষিণ হৃদকোঁষে (4459) প্রবেশ করিলে ত্রিকপাটস্থিত 
'আকুধঃক শক (11110109110 97310110 3007)0 ) উৎপন্ন হইয়া থাকে । 

তিক বন্ধুর হইলে ইহা উদ্ভব হয়। ইহা! দ্বিকপাটীয় মর্মার 

শব্দ অপেক্ষা বিরল প্রচঞিত, এবং তৃতীয় উপপশুকার উপর দেশে 
কদাচিছ শুনা গিয়া থাকে। 

হুদ্ধমনীয় আকুষ্চক শব্দ ( 4৬০10 ১546011030111)1 )-- 

'হৃদ্ধমনীতে শোনিত সর্চলিত হইলে, হ্দ্ধগনীশ্থিত কপাট হইতে 

উপরোক্ত শব উৎপন্ন হয়। এই শব্দটা হুদগ্রভাগে শ্রুত হয় না| 
হুদ্ধমনীয় প্রসারণ শব্দ (40800 1)10,569110 1300110)-- 

হৃদ্ধমনী হইতে শোণিত বাগ হ্ৃহ্দরে প্রত্যাগমন করিলে এই শব্দ উত্পপা- 

দিত হয়, ইহা বুক্কাস্থির উপ্রিভাগে উচ্চতর রূপে শুনা যায় ; হৃদগ্র- 
ভাগেও শ্রুত হইয়। থাকে; এনং প্রসারণ ও আকুগ্গচক শব্দের মধ্য- 

বসত কালে (78:5৮) অবস্থিতি করিতে দেখ। যায়। 

ফূস্ফস্ ধমনীয় আকুঞ্চক শব্দ (1১017010710 860] 

৪0000 )-_-এই শব্দ ফুম্থকুস্ ধমনীতে রক্ত সঞ্চ'লিত হইলে উৎপন্ন 
হয়। ফুল্ফস্ ধমনীয় কপাট বন্ধুর হইলে ইহ! জন্মে 

ফৃম্ক,স্ ধমনীয় প্রসারণ শব্দ (1১011001710 1012860110 
90170 )--ইহ! সচরাচর শ্রুত হয় না| 

৩৮৭ মর্মার শব্দ শুন। গেলে বিবুদ্ধি রা প্রসারের লক্ষণাঁদি 

দেখা গিয়া থাকে। দ্বিকপাটায় ছিদ্রে রক্ত সপণালনের প্রতিবন্ধকত। 
জন্মিলে বা উহা নন্প্. রূপে অবরুদ্ধ ন। হইলে বাম হৃদুদরের বিবৃদ্ধি, : 
বাম হৃদ.কোঁষের প্রগার, ফুস্ফসীয় ধমনীতে শোশিত গমনের প্রতিবন্ধ- 

কতা ও পরিশেষে হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ, পাশের প্রসার জন্মে । 

ভদ্দানা' কাশী, শ্লেষ্মা নির্ম, স্বীস কৃচ্ছু, এবং সার্ধাঙ্গিক শোথ 

ঘটিতে দেখা যায়| নাঁড়ী প্রথমাবস্থায় পুষ্টি রহিত ও নিয়মাধীন অপ্ণীঙ . 

যম+ছ01:) এবং শেবাবস্থায় বিষম বাঁক্ষণ বিলুপ্ত হয়। হৃদ্ধ- 
মনীতে শোনিত সঞ্চালনের এতিনন্ধকতাজন্মিলে বাম হৃদুদরের বিবৃদ্ধি 



[ হুৎপিগ্ডের রিস্ক ও চিকিৎ সাং] *৬১ 

হইয়া! থাকে, শ্লুতরাং উঠ্নুর প্রসার যে পর্য্য্ত না ইট তত দিন পর 
লক্ষণদি অত্যম্প হইয়া থাকে । ফলতঃ প্রসার জন্মিলে, ফ.স্ফ সের৪ 
ও হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ পাশ্খের রক্তাধিক্য হয়4 হৃদ্ধমনীহ্ই স্ক্টোটিত 
সামান্য রূপে "গ্রহ্যাগত, হইলে শ্বান ক, হইয়। থাকে ; অঙ্গ 

সঞণলিত হইলে বক্ষ/স্থলে ও বাহুদেশে কন্কনে বেদনা অনুভূত হয়, 

নাড়ীর স্পন্দন অঙ্গলি দ্বার। *পর্শ করিলে উহা! কম্পিত হইতেছে 
নোধ হয়, এবং ত্বকের আানহিত নিন্নভাগে যে ধমনী আছে তহিতে 

হৃহুপিণু-আবেগের সঙ্গে সঙ্গে দ্পন্দন হইতে দেখ। যায়। দক্ষিণ হ্ৃদু-" 
দরের প্রনার জন্মিলে ভ্রিকপাটের বৈলক্ষন্য, ( [000১0196610 ) পারি-, 

শেষে সার্ধাঙ্গিক শেঃথ জন্মিনা থাকে, এবং বাহক গুলার শিরাতে 

(16০৮৭ এ] ঘওছ) ধমনীর ন্যায় ল্পন্দন হইতে দেখা যায় | 

দ্বিকপাট বা হৃদ্ধমনীয় কপাট ,পীন্ডত *হইলে হৃদ্দেশে হস্ত স্থাপন 
করিলে এক প্রকার রণগ্কার কম্পন (781006 গাও ) বোধ হয় । 

৩৯। পীড়িত কপাটশ্বিত সর্িংত উদ্ভিজ্জাঙ্ক,র বা ফাইরীণ কণ? 
রক্তত্রোতে পতিত হইয়। ক্ষুদ্রতর ধমনীতে বাহিত হইলে তন্মধ্য দিয়। 

রক্ত সঞ্চালনে অনরোদ্ধ হইতে দেখা গিয়াছে। এইরূপে মস্তিষ্ক 

সম্বন্ধীয় ধমনীতে রক্ত সন্গালনে প্রতিবন্ধকতা ঘটিলে পক্ষাঘাত, ও 
. কোম পদাদির প্রধান, ধনীতে এরূপ হইলে এ পবাদির বিগলন 

জন্মিতে দেখা যায়| ্ 

৪০। আকুগক শব্দ যাহ। তৃতীয় উপপশুকার কিঞিঃছ উর্্ধদেশে 
শ্রুতিগোচর হয় তাহ।হদ্ধমনীয় কিন্বা হদকপাটান পীড়। প্রধুক্ত' উদ্ভব 

হয় এমত নহে। শেঃশিত আস্থান্তরীকৃত হইলেও হইতে পারে। 
রুগ্ন ব্যক্তি অণ্প বয়স্ক হইলে ব। শারীরিক রক্তাস্প তা জন্মিলে হৎপিগ্ 
পীড়িত না হইলেও হুদ্দেশে মর্ম্মার শব্দ শুনা | যায়। কিন্তু বদি হৃৎপিণ্ড 

বর্ধিত ও ইহার কোন কপাট পীড়িত বা রোগী প্রৌঢ় ব। বৃদ্ধহয় 

বা গুর্ৰে তাহার প্রবল বাঁত রোগ হইয়। থাকে তাহা হইলে শব্দ ধমনীর 
বা ধমনীয় কপাটের পীড়।' এবুক্ত হইতেছে জানিবে.। মর্মার শন 

নানা প্রকার হই্স। থাকে। কখন বা ঝকশি (15৩:) কথন বা শীশবৎ 



৬২; + 1 রোগ নিদান ও চিকিতসা। ] 
২%1)1511108 ) কখন বা সঙ্গিত বাদোর (1 8910%] ) ন]ায়? ও কখন বা 

গুবুকুশক্দের (09019) ন]ায় হয়। | , 

হুঞনীয় ও দ্ধিকপাটায় মর্মর শকের বিষয় যাহা পুর্বো উল্লিখিত 
হইয়াছে তাহা পাঠকপর্গেরুূবিশেষরূপে হৃদযু্গম করিবার জন্য হার্ডি 
সাহেদের মতান্ুযাপিক অন্ঈজাল প্রুনর্ধার লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম । 
ইহা দেখিলে হ্ৃদ্ধঘনীয় ও দ্বিকপাটীয় মশ্র শব্দের মধ্যে বিভিন্নত। সহ.. 
জেই রুনিতে পারা যায়| 

_. মর্খর শব্দ _যদিন্যাখ আকুপ্চক হঞ্জ ও হৃৎপিণ্ডের 
মুলে উচ্চতর, হয়-হৃদ্ধবনীয় মৌহানা মধা দিয়া 

আাকুর্ধীক ন+ রপ্ত শ্রোতের অনলরোধ € ০9৮10 00051000070 ) 

মিমুটলিক্ তগভীগে উচ্চতর হয়_ঘিকপাট মোহান। মধ্য 
1 দিয়া বাম হৃদূকোষে রক্তের পুনরাগনন (017001 

1125180)6101)%) 

7. মন্ত্র শব্দ--যদিস্যা গ্রসবণীয় অর্থাগ 

ডায়াস্টলিক, হয় ও হৃৎপিণ্ডের 
প্রণরণীয় ব। মূলে উচ্চতর হয়_হৃদ্ধমনীয় চোহানী মধ্য 

ডান্নাপ্ডলিক্ 4 দিল! বাঁ হদুদরে রক্তের পুররাগমন (5০৮ 

দা ) | 

অগ্রত।গে উচ্চতর হয়_দ্বিকপাট মধ দিয়া 

ঃ বন্ত শ্রোতের অবরোধ | ( খুগগে। ()1)১(000100 ) 

ন|ড়ী-যম, (11041107) স্থ লও (001) বা। বেগবান, হাদ্ধমনায় 

[811%)1)10") ভারি ( 0170) রত স্থিতিস্থাপক ] পীড়া । 

(114511181) | 

শাড়ী _. লিগ) 01776270127) ক্ষণ পিলুপ্প, (1101900106070) 

প্মসর্পা510117081) ক্ষুদ্র) 80011) কোমল, (৯০) ও 
্ীণ- (715 

শখকপাটের পাড়া তন্মিলে চিন বা অন্যান্য পীড়া উদ্ভূত 
5185 রোগীর মৃতু) হয়। 

দ্বিকপাটের 
| পীড়1। 



| হৃৎপিণ্ডের পীড়া _'নিদান ও চিকিহসা |] * ৬৩ | 

চিকিৎসা-__ইধ ব্যবহার দ্বারা,রোগ একেন্/রে সমুলোৎপাটন 

করিতে চেষ্টা করিলে চিকিৎসকের সমস্ত পরিশ্রম নিজ্ফল হয় |. 

চিকিৎসা করিতে হইলে তিনটী বিধান ম্মরণ রাখ। উচিত । ৯ম। 
২পিণ্ডের অদাধারণ ক্রয়! নিবারণের জন] গবিবেচন। মতে অনসাদক 

ওধধ ব্যপহণর করাইবে | এই অভিপ্রায়ে বেলাডোনা, কোনায়ম্, অহি- 

ফেন, ডিজিটালিস্, একনাইটএইত্যাদি ব্যবহৃত হয় | ২য়। যে সকল 
উপসর্গ যথ।; ফুস্ক সির রক্তাধিকা, ক.স্ফস্ প্রদাহ, রক্তআব, যকুতে তর. 

ও বুককের রক্তাধিক্য, শৌোথ ইত্যাদি ঘটিয়। থাকে তাহা নিবারণ করি- ্ 

বার জন্য সেই সেই মত ওবধ প্রয়েঞ্গ করা উচিত | ৩য় | হৃুপিশ্ত" 
যাহাতে সনল হয় "এরূপ করিবে, এঙ্গন্য পুষ্টিকর পথ্য, কিড়লিভাঁর্ 
আইল লৌহ ঘটিত নলকারক ওধধ, এবং কুইনাইন ব্যবহার কর। যায়। 
সমুদ্র জলে স্নান দ্বারা উপকার দর্শিতে পাঁরে। | 

হৃৎপাণ্ডের মেদাপকৃষ্টতা (786 [7৩270) 
৪১। (অ1) যদ্যপি হুৎপিগ্ডের আবেগ এবং শব্দ সমূহ অত্যন্ত 

"হীন হয় ( এসংদিশেষ কোন কারণ নির্দিষ্ট না হইয়1) রুগ্ন ন্যক্তির 

সাতিশয় ক্ষীণতা, হদ্ধেপন। এবং শ্বীসকুচ্ছ, হইতে দেখা যায় ও 
নাডী ক্ষীণ ও দ্রুত, ব। মুত্র প1 গিষম হয়, এবং মুক্ছ7 ঘটে, তাহা হইলে 

হপিগ্ডের পেশীর দেদাপকুন্টত। জন্মিয়াছে সন্দেহ করিনে। 

৪২ | হৃৎপিণ্ডের মেদাপকৃন্টতা নিরূপিত করা সহক্ত' নহে । 

শাঙ্গভ্িকের (090৮5) চতুষ্পা্শে একটা স্বেতবর্ণ রেখা দৃষ্টি গোচর 

হইলে এবং উপরোক্ত লক্ষণাদে প্রতীয়দীন হুইলে' এই পীড়া ঘটিয়্াছে 

অন্ুভন করিতে হইবে | বাদ হৃছুদর এই পীড়া, বশতঃ বিদীণ হইতে 

দেখ। গিয়াছে । এইরূপ হষ্টলে হৃদ্ধে্ট গহ্বরে শোশিত প্রবিষ্ট হওত 

রুগ্ন ব্যক্তির অকশ্মাঁ মৃত্ু। হইতে দেখ! যায় । কখন কখন হাদ্দেশে 

অকল্মাড যন্ত্র! দায়ক বেদনা বোধ হয়, এবং রুগ্ন ব্যক্তির মৃত্যু রে 

শ্বাস কৃচ্ছতার আতিশয) দেখা যায । হৃৎপিণ্ডের 'মের্দীপক্কউতা 
প্রায় বয়োধিক ব্যক্তি দিগের ঘটিয়া থাঁকে। শরীরের মগ্যে এই রা 



৬৪: | [রোগ নিদান ও চিকিতা। ] 

. স্বতন্ত্র বাঁ কখন কখন যকৃতের, বৃদ্ধকের ও কর্নিয়ার মেদাপকৃষ্ট তার 
সহিত আন্মযজিক থাকিতে দেখ। যায় । ূ 

“চিকিসা---পুষ্টিকয় পথ] ? যথা হুদ্ধ, মাংসের ঝোঁল,কড্ লিভারু 
অইল্, ধাতু অন্ন, ও অনুন্ধেগক লৌহ ঘটিত.ওধধ দিতে পারা যায়। 
পরিপাক ক্রিয়ার প্রতি দৃক রাখিবে। উত্তর বায়, চলাচল যুক্ত গৃহে 

শয়ন কবিতে দিবে । প্রাতঃকালে অপ্গা অল্প পরিশ্রম ও লবণাক্ত 
_ জলে স্বাঁন দ্বার। উপকার দর্শে। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ণ বৃদ্ধি না হয় এমত 

করিবে | | | 

এন্জাইনা পেক্টোরিস্, ( 400000 19060115 ) 

৪৩। বক্ষঃস্থল ও নাহুদেশে কনক্রনে বেদনা বোধ হইলে এনজাইন। 

পেকৃটোরিস্ পীড়া, বলা যায়। ইহা হ্ৃদ.কপাটের পীড়া, হৃশুপিণ্ডের 
' মেদাপকৃষ্ট তা এবং মুকুট ধনীর (00০75 ৪:৮০) অস্থিত্বাবস্থ। 

(0951)০০8০7 ) হইতে উদ্তংত হয় | সচরাচর পরিশ্রম করিতে করিতে 
অনেককে অকম্মা এই পীড়ায় প্রপীড়িত হইতে দেখা যায় । 

বৃদ্ধাবস্থায় এই পীড়। সচর[ঢচর ঘটিতে দেখা যায়। স্ত্রীলোক 
অপেক্ষা পুরুষ অধিক পরিমাণে এই পীড়ায় পীড়িত হইয় থাকে । ইহাতে 

যে বেদনা অনুভূত হয় তাহা দুই এক নিনিটের বেশী থাকিতে দেখা 
যায় না। নবেদন! অন্ভৃত হইলে নাড়ী মৃছু ও ক্ষীণ হয়, শ্বাস প্রশ্বাস 
ঘন ঘন বহিতে থাকে, এবং মুখ মণ্ডন মলিন এবং অ্বকশীতল ও ঘর্মাক্ত 

হয়। কিন্তুরোগী আম্ম বোধ রহিত হয় না। যন্ত্রনা নিবারণ হইলে 
_রোপী স্বাস্থ্য লাভ করে । 

রোগীর প্রথম প্রথম মৃত্যু না ঘটলে, সচরাচর পরিশেষে কাল- 
গ্রাসে পতিত হইতে দেখ। যায়| 

চিকিৎসা-_মাক্ষেপকালে ব্রাঞ্তি র! ওয়াইন সরাপ; ইতর, 

ক্লোক্লেফরম, ও এমোনিয়া) হাইডোসিয়ানিক্ এসিড সোডা ও 
মর্কিয়1; সেলাডোন।, ক্যান্ফর. বা! এসা ফিটিড1 এই সম গুঁষধ ব্যরস্থ। 
7৯ হ্দেশে সর্মপ প্লন্তারা, তারাপিন তৈলের ই পদ. 

1 লাইকর. লিটা প্রয়োগ হয়। | 
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' আক্ষেপাভান্তরিক কালে মাংসের ঝোল, দুষ্ট ৫মোনিয়। ও বার্ক ; 

ধাতু অল্প ও বার্ক; কুইনাই'ন্*ও লেখহ + কুইনাইন্ ও বেলাডোনা; সিল্ 
ও পেপ্সিন্ £ ফসূ ফেটু অফঞ্সাইরন্ ; জিঙ্ক ও ও'নকন্ড সভমিকা £ ভ্যার্টিল- 

রিয়ন্যে অফ. জিঙ্ক ও বেলীডোনা সল্ফেট। অফ. জিঙ্কও একোনাইট,ঃ 

আর্সেনিক২; কুইনাইন্ ই ত্যাদি ভা সকল ব্যবহৃত হয়। হৃদ্দেশে 

সেলাডোনা পলস্তারা দেওয়া যাঁয়। উত্তেজক উঁষধ, সাতিশযস পরিশ্রম, ' 
আহারধন্ছে অঙ্গ চালনা, জ্্রীনহসর্গ এপং মানদিক পরি শ্রম দ্বার। অনিষ্ট; 

ঘটিতে পারে এন্য নিষেপ করিবে । 

»সপপিপপিশীপতিসপা পপ পাশ পাকি 

তৃতীয় বিভাগ 

হৃদ্ধমনীর রক্ত স্ফোটক। 

(8৪ )উপদংশ ও বাত রোগে হৃদ্ধণনী এক প্রকার বিকৃত ভাব 
প্রাপ্ত হয় । উহাকে কর্তন করিলে উহার আভান্তরিক ঝিললীর নিম্নদেশে 
এক প্রকার কোল পদার্থ সম্ভূত, শ্বেতবর্ণ তালি দৃষ্ট হয়? কেহ কেহ 

বলেন যে এই অবশ্থ1 ধমনী প্রদাহ কারণ ঘটিয়া থাকে | কখন কখন ব! 

ধমনীর টন ভাগেস্থানে স্থানে অস্থির ন্যায় দৃঢ় পার্থিব পদার্থ 
সঞ্চিত হয় * রর 

(৪৫) টা পীড়িত হইলে ইহার কৌন কোন স্থানের আয়তন 
বদ্ধিত হয় । এই বন্ধিত অধস্থ। ইহার উদ্ধস্থিশ খণ্ডে (৪০007170100 

(8) সচরাচর ঘটিয়া থাকে। যদ্যপি ইহার আয়তন সমরূপে বুদ্ধি 
হয় তাহ! হইলে ইহার প্রপার জন্ষিয়াছে বল! যাইতে পারে, কিন্তু 
এক স্থান থলির ন্যায় স্ফীত হইলে উহাকে এনুরিজম. (4090৮820 ) 
বারক্ত স্ফোটককহে। ইহ1. একনার জন্মিলে ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে 
থাকে এবং শোণিত উহার ভিতরে এরধিউ হওত ফাইব্রীণ পর্দা সফি 
হয়। হ্ৃগ্ধঘনীর মধ্য ও আভ্যন্তরিক আবরণেব মেদাপকৃষ্ট তা জান্মলে 
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বা ইহার হাঁস হইন্বে, রক্ত স্ফোটক জন্মে । এখিরোমা (40079) ) 

ইহার এক কারুএ বলিতে হইবে । 

(8৬) রক্ত স্ফোটক'জন্মিলে উহার চতুষ্প রখ যন্ত্রের উপর পেষণ 

রিয়া! থাকে ও তদনূযায়ী, লক্ষণাঁদি উদ্তত হয়। উর্ান্থিত ধমনীতে 
সংস্থিত হইলে ইহা! বুক্কাস্থি ও পশুকার মধ্য দিয়া সঞ্রিত ইইয়। 
বক্ষঃ প্রাচীরের উপরিভাগে প্রকাশিত স্থয় | কখন কখন উহ দ্বার! বাঁয়,- 

নলী ও উপনলী ও গলনলী নিপীড়িত হইয়! থাকে, বৃহ বুহগু ধমনী 
সকল অবরুদ্ধ হয়, মস্তক, গলদেশ ও বক্ষঃস্থিত শির। সকল স্বীত 

হইতে ছেখ। যায় এব রেকরেন্ট.ব1 সিম্প্যাথেটাক আায়র পক্ষাঘাত 

ঘটে। পরিশেষে থলি বিদীর্ণ হওুত শোণিভ হদ্বেউ ব বক্ষঃবেষ্ট 

গহ্বর ব' গলনলীর ব! অন্যান্য যন্ত্রের ভিতর প্রবিষ্ট হওয়াতে কুগ্প 

ব্যক্তির মৃত্যু হয়। কখননাঁ নিস্তেজ হইয়া মরিয়া থাকে। 

(৪8৭) ফলতঃ হৃদ্ধঘনীতে রক্ত স্ফোটক জশ্মিলে লক্ষন দ্বার। 

নিদ্ধীরিত করা সহক্গ নহে । যেহেতু অন্যান্য পিকুত অবস্থায় এই 
রোগের ন্যায় লক্ষণ উদ্ভুত হইয়াথাকে। উহ ন। হইলে হদ্ধগনীতে 
রক্ত স্ফোটক হইয়াছে মনে করিতে হইবে । 

(৪৮) বক্ষঃ প্রাচীরে অর্ব,দের ন্যায় স্ফীতি দেখিতে পাইলে সন 
জেই রক্ত স্ফোটক বলিয়া প্রতীয়নান হয় | উহাতে স্পন্দন দুশ)মান 

হয়। প্রতিঘাত করিলে ডল্ শব্দ শুনিতে পাঁওয়। মায় এবং কর্ণপাত 

করিলে আকুপ্ণক লা কখন কখন প্রসারণ শব্দ শ্র-ুত হয়] ইহা সচরাচর 

বুক্কান্থির দক্ষিণাঁংশে ও দ্বিতীয় উপপশুকার মপ্যস্থিত ক্লে প্রতীয়মান 
হয়| কখন কখন অর্বা দের, নট যদিও ইহাকে স্ফীত হইতে দেখা যায় 
না বটে, তথাপি হ্ৃপ্ঈমনীয় প্রদেশের কোন স্থলে প্রতিঘাত করিলে 
ডল.শব্দ উদ্ভূত হয় এবং মর্জর শব্দ শ্রুতিগোচর হইয়া থাঁকে। 

(৪৯) হ্ৃদ্ধমনীর খিলাঁন উক্ত পীড়ায় আক্রান্ত হইলে প্রতিঘাত 

দ্বার! ডল্ শব্দ ও আকর্ণন দ্বার! মর্ধ্মর শব্দ নিশ্চয় কর। দুরূহ । অন দ 
বীন্দিত-হুইয়। অন্যান্য যন্ত্রের উপর চাপ দিলে চাপ জনিত যে সকল 
লক্ষণ প্রকাশিত হইয়। থাকে তাহ দেখিয়! রোগ অন্তমান করিতে 
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হইবে | যেমন কুন!লী ব। বাঁয়, উপনালীর উপর চপি দিলে শ্বাসকৃচ্ছ্, 
ঘটিয়া থাকে । এই শ্বাস কৃচ্ছ, সর্বাদ। অনুভূত হয় ন। এবং অবস্থান: 
পরিবর্তনে উহার উপশম ব। বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। সময়ে সময়ে স্মুখ 
হইতে অস্প পরিমাণে গোনিত নির্গত হয । কখন কখন পরীক্ষা 

করিয়। দেখিলে দুই পাশের ফস পির সমস্ত খণ্ডের ব। এক খণ্ডের 

ভিতরে শ্বাস প্রশ্বাস শব্দ ভিন্ন ভিন্ন রূপ শুনিতে পাওয়া যায় | গলনালী 
নিপীড়িত হওত গলাধঃ করণে কষ্ট হয়, ও এই কৃচ্ছ,ভ্ার তার-. 
ভম্য, সময়ে সদয়ে দেখিতে পাওয়া যায়। কাঁশী সদ। সর্ঝদা হইয়! 

ণাঁকে ঞবহ রেকরেন্ট, সায়, ৮৭%০০71010 095০ ) মিপীড়িভ" 

হইলে একটা ভোকা'ল্ কডেরি (৮০০৯ 0০9) অর্থাৎ স্বর সন্বন্ধীয় 
কত্রের পক্ষাঘাত হওত শ্বরের বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায়, একারণ 

স্বর কর্কশ ব1 কুসৃফ,স্বহ হইয়া থাকে । উভয় পাশ্খের ক্যারটিড 
(007961৭) সন ক্লেভিয়ানূ (90১০1251201) ও রেডিয়াল্ (70171) ধমনীর 

মধ্যে স্পন্দন মমতালে হয় না| ইহাই একটা পীড়ার প্রধান লক্ষণ 
বলিয়। গণ্য হয়| কখন ২ পাড়া ধত হইবার পুর্বে গগুদেশের ও 

বক্ষঃস্ছলের এক পার্থের শিরা সমুহ স্ফীত প্রথমে দেখিতে পাওয়া 
যায় এবং কখন .কখন এক পান্থীয় চহ্ষুর কনীনিক। সঙ্গ,চিত হয় 

৫” | হ্ৃদ্ধমনীর সামান্য প্রনার জন্মিলে নিপীড়নের লক্ষণাদি 

দেখিতে পীওয়া যায় ন!: কিন্ধু ইহা নিরূপিত করিবার একটা 
উপায় আছে । কখন ২ বুক্কাস্থির কিঞ্চিৎ উর্ধে কম্পন ও অপেক্ষাকৃত 
বেশী সপন্দন দুক্ট হইলে দ্ন্ধননীর প্রসার জন্মিয়ছে বলিতে পার? 

যায়। কখন ২ রেডিয়াল্ ( 00101) ধমনী স্কুল ও পীড়িত হইলে এবং 

হ্পিণ্চের এসারণ শব্দ, ধাড়ময় পাত্রে উচ্চতর আঘাত করিলে ষে 

রূপ শন্দ হয়, সেইরূপ হইলে *হুদ্ধমশীর প্রসারণ হইয়াছে বলিয়। সন্দেহ 
করিতে পারা যায়| হঙ্ষিমনী ও সব বক্লেভিবানে (১01১01৮5111) উক্ত 

স্থেশ্টক জন্মিদ্লে স্ষিগমোগ্রাক্, (বাগান ) যন্ত্রের দ্বারা সহ- 

“জই অবুমান কর। যাইছে পার । ইহ! হৃ্পিণ্ডের পীড়া £ নিশশন 

করিনাব৪ একটা ক্ষ উপায় । এই যন্ত্রটী ইসপাতে নির্মিত ও. ইহাকে 



৬৮. ,[ রোগনিদান ও চিকিৎন! 
সহজেই নত করিতে 'শার। যায়। ইহার এক অন্তে হপ্ডতি দপ্ত নিত 
একখানি প্লেট, বা পাত আর অন্য প্রণন্তে একটা লিভার (উত্তরে, 
লনের দণ্ড) থাকে। পরীক্ষ: কালীন এই প্লেট টা কোন ধমনীর উপর 

এবং লিভারটী একখাসি কাগজের উপরে,.সংলগ্ন করিয়া রাখিতে 
হয়। পরীক্ষিত ধমনীস্থিত রক্তস্ত্রোহছের বেগ দ্বার! লিজারটা 
নড়িয়।,থাকে, সুতরাং কাগজের উপর বক্র বিশিষ্ট রেখা আঙ্গিত তয়। 
“বিচক্ষণ করিয়। দেখিণল এই তেখ। ধারা না [ডীপ সপন্দন এ ঠীয়মাদ 
'হইতে ত পাবে, 

20ঞাচোাকে টার 7 তাজা হাথ 07 
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রোগনিদাঁন ও চিকিংসা। 

মস্তিফ ও মজ্জাঁর পীড়া_ নিদীন ও চিকিৎসা। 
মন্তিফ ও ইছার আঁবরক বিলী সমূহ যে সমস্ত পীড়ায় প্রপীড়িত 

হয়, তন্মধ্যে যে কয়েকটী প্রধান তাহাদের বিষয় নিশ্বে লিখিত হইল| যখ1. 
প্রবল (4,006) ও পুরাতন (010:0019) মিনিন জাইটিস. (0197011101115)) 

মন্তি্কোদক ( 3:০০] ) মস্তিষ্কের রক্কধিক্য (90718956001) ; 

প্রদাছ (00700091168); ; ল্ফোঁটক (/১)90958) রক্তকআাঁব (11201000586); ) 

কোমলতা (8০160126) গুটিজনক অর্ক দ) কর্কট অর্ব্দ ও অন্যান্য প্রকার 
অর্ধধদ| কশেককা! মজ্জার পীড়া মধ্যে, মীজ্জেয় আররক বিস্তীর প্রদাহ 
( বীনা 11970170165 )$ মজ্জার প্রদাহ রর 11)09101061010 ) ) কোমলতা 

( 9০0010 ) 5 ধুসর অপকৃষ$ত। (0: 35909:800) এবং অর্বূদ 

([801079 ) এই কয়েকটা প্রধান | 
২1. মস্তিষ্কের রক্তীধিক্য (0০0956100০0 0০ [3210 ইহ 

ঘটিলে বিল্লী সম্বন্ধীয় রক্তবহান!ূড়ী রক্তে পুর্ণ হয়, ও মন্তিষ কর্তন করিলে 
অধিকতর রক্ত ফৌঁটাও দেখিতে, পীওুয়া যায়| রক্তাধিক্য একা ধিক্রমে 

অধিকদদিন অবস্থিতি করিলে বা! পুনঃ পুনঃ হইতে থাঁকিলে রক্তবহানাড়ী 
সমূহ প্রসারিতওমস্তি্ধোপীদান অধিক বন্যপ্প পরিমীণে বিন হয়| হুৎ- 
পিগের ক্রিয়ার রদ্ধি (যেমত হ্বৎপিণ্ডের বিবদ্ধি হইলে হয়)? ত্বক্ ও অন্যান্য 
যন্ত্রে অপপেক্ষারুত অল্প পরিমাণে শৌণিড সঞ্চারণ (যেমত কম্পত্ত্বরে ছয়)? 

সা তিশয় মাননিক পরিশ্রম্ট ও মস্তিফৌপাঁদামের ধংশ, মস্তিষের ধামনিক 
রক্তাধিক্যের প্রধান কারণ; আর মস্তিক্ক হইতে শৈরিক রক্তের হৎ- 

 পিণে প্রত্যাীমনে প্রতিবন্ধকত1 (যধ হৃৎপিণ্ডের বা ফুল্ফুসের পীড়া'ব! 
অর্ধদের পেষণ) মন্তিষ্কের শৈরিক রক্ত ধিক্যের প্রধান কারণ | *. 
৬। মস্তিষের রক্তাপ্পত] (4008 ০:05 78:10)-ইহাতে 
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মস্তি, নির্মিত ধূসর পদার্থ সাঁতিশয় মলিন অর্থাৎ রক্তশুন্য হয় ও এই 

ধুসর পদদীর্ঘ কর্তন, করিলে রক্তফৌটা অপ্প পরিমাণে দুষ্ট হয়। যে 
সমস্ত কারণে শারীরিক রক্তের পরিমাণের স্থ্যুনতা জন্মে (যখ1 সাঁতিশয় 
রক্তান্নীব বা উদরাময় পী'ড়া বা করোটীর অভ্যন্তর ভাঁখে মন্ত,ত অর্্দ) 
সেই সকল কারণে মস্তিক্ষের রক্তাপ্পত। উদ্ভূত হয়। কিন্ত মস্তিষীয় 
ধমনী সংযত রক্তগুল্ম দ্বার অবকদ্ধ, শৌথ, ওৈশিক শির! অর্বৃদ বা 
উৎস্য$ শোঁনিত (73:0:2528260) দ্বঃর পেষিত হইলে) মস্তিক্ষের 

কিয়দংশ' যথার্থ রপে শোণিত দ্বার পরিপৌোধিত হয় না| 

৪| মিনিন্জাইটিস্ (11০77095) অর্থাৎ মন্তিফীয় কিলী 
প্র্দাহ- -ইকাহইলে পায়ামেট'র । (18 029692) সম্বন্ধীয় রক্তবহখনাড়ী 

সকল স্ফীতও রক্তে পুর্ণ হয়ঃ এবৎ এর্যাকৃনইড. (450100010 ) অন্বচ্ছ 
ও ইহার নিম্ষে লসীক1 বা কখন কখন পুয় দৃষ্ট হয়| পায়া মেটার. কোমল 

ও স্চ্ছেদ্য হওয়ীতে মস্তি হইতে সহজে পৃথক করা যায় ন1। আণুবীক্ষ- 
ণিক পরীক্ষায় ক্ষুদ্র ২ রক্তবহ! নাঁড়ী মেদকণা ও দানাময় পদার্থ দ্বার? 
আরত ও স্থানে স্থানে প্রনারিত দেখ যাঁয়। এই পীড়ার প্রথম অবস্থায় 
জ্বর হয়| উৎস পদার্থ দ্বার1 মস্তি পেধষিত হওয়াতে আক্ষেপ বা 
পক্ষাঘাত ঘাঁটতে পাঁরে। আরওএই পীড়াঁয় মন্ডিদ্ষের উপরিভীগ্েরও 
প্রদাহ হয়» এবং গুটিজনক ন। হইলে মস্তিষ্কের কুক্জ ভাঞ্গের নিশ্চয়ই উহ? 
হুইয়! থাকে । করোঁটীয় অস্থির পীড়া না! জন্গিলে বা মস্তকে আঘাত না 
লাদ্বিলে ডিউর1 মেটারের প্রদছ সচরাচর ঘটে ন1| 

৫ হ্বাইডৌসিফেলস (8 5৫:০০০:9199) অর্থাৎ মস্তিষষোদক- 
ইহ] ঘটিলে ভেন্টিকেলস, মধ্যে জল উৎস্থফ হয়| এই পীড়। প্রবল 
ৰা পুরাতন হইতে পারে । 

৬। প্রবল মম্তিক্ষোদক (4০069 17530600180109) বা গুটি- 

জনক মিনিন্জীইটিস্ (15199709819) 11177701615)--এই পীড়ায় 

মস্তিছ্ধের উপরি ভাগ চ্যাপটা, ভেন্টি,কেলস. জল পূর্ণ, ও সমস্ত বিশেষতঃ 

ভেপ্টিকেল্সের সন্নিকটস্ছ মন্তিফ্ষোপণদাঁন কোমল; আর মস্তিফ্কের অধো- 



৭ 

দেশস্থ বিশেষতঃ অপ্টিক কমিসিউর্ ( 0৮০ 00007018806 ) ও 

দিল্ভিয়ান্ খাতস্থ (9)01%150 [13527০ ) বিলী ঘন ও অস্বচ্ছ হয় এবং 

ইহার উপরে ক্ষুদ্র ২ শ্বেতবর্ণের গুটিক। দেখিতে পাঁওয়1 যায়! মস্তিষ্কের 

কুজ প্রদেশস্থ ঝিললীর কোন বিশেষ পরিবর্তন দৃষ হয় ন11 অণুবীক্ষণ হস্ত 
দ্বার! দেখিলে দেখ যাঁক্ু যে, গুটিকাগুলি *ধমনীর ঘাহ্যাবরক পদর্ঁর 
চতুষ্পার্থে আছে ও নিউক্লিয়াই বিশিষ্ট কোষ হইতে জঙন্বিয়ছে | ইহার 
দ্বার? ধমনী পেষিত হয় ও গুটিফ1 অন্তর ভাঞ্ে বর্ধিত হইলে উহ বিদারিত্ত 
হইয়ও থাঁরে। রক্ত সঞ্চারণ এই রূপে অবকদ্ধ হইলে বিলীর 

রক্তাধিক্য ও পরিশেষে প্রর্দীছ ঘটে 1 এই পীড়া ঘটিলে সচরাচর ফুসফুস, 
ও অন্যান্য যক্ত্েও গুটি দৃষী হয় | .* 

৭ | পুরাতন মস্তিক্ষো দক ( (01702019 ঢ3০০০০০৩1) ইহাজে 

মন্তকের আয়তন সাতিশয় বর্ধিত ছয়। করে"টীয় অস্থিখণ্ড সকল পৃথক 
হইয়া! পড়ে | ফণ্টানেলস অনাবদ্ধঃ |] ভেষ্টিকেলস. জল পুর্ণ এবং. 

মস্তিক্ষোপাদান কোমল ও সঞ্চিত জলের পেষণ প্রযক্ত বিস্তৃত হুইয়! 
পড়ে | 

৮| এন্সিফেলাইটিস্_ (37০০7),2115৯)-এই রূপ হইলে সমস্ত 
মন্তিক্ষৌপাঁদানের ব। কিয়দংশের প্রদাহ ঘটিয়! খাকে। সমস্ত মস্তিফোৌ- 
পাদীনের প্রদাছ ঘটিলে সচরাচর মিনিন্জাইটিস পীড়াও ইনার আনু- 
বঙ্গিক থাকিতে দেখখ যাঁয় | স্ছানিক" এন্সিফেলাইটিস্ জন্বিলে ইহ! 
লোহিত কোমলতীঁয় ব। স্ফোটকে পরিণত হয়। 

৯। লোকিত কোমলত। ( 75৫ 5০%30705 )-__ইহা' ঘটিলে 
মন্তিক্ষোপাঁদান কোঁমূল, ও রক্ত বর্ণ হয় | ইহাতে অধিকাঁংশ রক্ত ফৌঁটা- 

দেখিতে পাওয়া] যায়” এবৎ ইহার আপৈক্ষিক গুকত্বও বর্ধিত হয়| 
আণুবীক্ষণিক পরীক্ষায় দৃষ হয় যে, ন্সীয়ু স্থত্র সকল বিগলিত হইয়াছে 

এবং রক্তকণ+, দানাময় পদার্থ ও কৃষঃ বরের দানাময় মেদ পাদীর্থের 

সহিত € যাহ্াকে সচরাচর ভ্নক্দিউডেসন্ করপসকেলদ কহে) 
- মিশ্রিত আছে। ক্ষত কষত্র ধমনী সকল দানাময় ও মেদ পদার্থ দ্বার] আর্ত 
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হয় | এন্সিফেলাইটিস্ স্ফোঁটকে পরিণত হইলে যদি ই] স্যপ্প দিন হইয়' 
থাকে, মস্তি্ষে একটী বিষমাকারের গহ্বর নির্মিত হয়, ইনার মধ্যে ছরিতী, 
ধুসর বা ঈষৎ রক্ত বর্ণের জলীয় পদার্থ থাকে, এবং গহ্বরচী কোমল 
ম্তিক্ষোপাঁদান দ্বার] পরিবেষ্টিত থাঁকে। কিন্তু ইহ] পুরাতন হইলে পুয় কনেক্ 
টিভ্ টিন নির্শিত প্রাচীরের মধ্যে অধিষ্ঠান করে ! ল্ফোটকের মধ্যে যথার্থ 
পুয়কণ] দৃষট হয়ঃ ন1কেবল দানাময় পদার্থ ও একজিউডেসন্ কর্পস্কেলস্ 
ভিন্ন ২ অপরুষ্$ অবস্থায় দৃষ্ট হয়| মন্ডকে আঁঘাঁত, করোটীয় অস্থির 
পীড়া, এবং সপুর রক্ত প্রদাহ মন্তকে স্ফোটক জন্মাইবাঁব মূল কারণ। 
কর্ণাভ্যন্তরস্থ অস্থির ক্ষত হুইতেও ক্ফোটক ্রন্মিতে পারে। 

১০| শেঁত কোমলতা (চযা)165 ৪0%0111712)--এই পীড়া ঘটিলে 

আক্রান্ত স্থান কোমল, ও শ্বেত বা হরিদ্র1 বর্ণের হয়, কিন্তু ইহ্থার আঁপে- 

ক্ষিক গুকত্ব বর্ধিত হয় না| আণুবীক্ষণিক পরীক্ষণায় এই সকল দৃষ্উ হয়, 
'যখ! বিগলিত স্নায় , স্থত্রের কিয়দংশ, টিস্ত বিনফ হওত দানাময় পদার্থ, 

মেদবিশিষ্ট রক্কুবহানাড়ী, ও স্বীয় এবৎ কনেকৃটিভ্ টিস্ট কোষের 
অপকুষ্টত। প্রযুক্ত মেদবিশিষট কোষ | মস্তি পদার্থ অসম্প,ণ 
রূপে পরিপোধিত হইলে এই রোগ জন্মে | মস্তিষ্কীয় ধমনীর পীড়। বা 
অবরেধধ অচরাচর ইহার মুল কারণ। পীত ও শ্বেত কৌমলতাঁর মধ্যে 
কেবল মাত্র বর্ণের বিভিন্নত1 দৃষ্ট হয়| মেদের আধিক্য বা উৎস্যফ$ 
শোঁণিতের অংশ অনুসারে এরপ হইয়া থাকে । ' 

১১| মস্তি মধ্যে রক্তআঁব হইলে সচরণচর সংন্যাস বা পক্ষাথাত 

জন্মে | রক্ত সঞ্চিত হওয়! প্রাঁয় ভিউর। মেটারের উপরি অংশে, এর্যাকৃ- 
নইভ্ থলি মধ্যে বা মস্তি মধ্যে হুঈয়! থাকে । সচরাচর কর্পস, ঘঁয়েটম্ 
ব1 অপ্টিক্ খ্যালেমদের মধ্যে ব। সন্কিকটে প্রায় এ রূপ দেখা.যায়। 
ইহা! সচরাচর ক্যাপিলারি হেমরেজ. (0201]195 [75200707885) বা 
হেমর্যাজিক্ ক্লুটস্ (179907077079)10 010%5) বলিয়। বিখ্যাত | ক্যাপিলারি 

হেমরেজ্-হুইলে আক্রান্ত স্থান আরত্ঞ্জ্রহরিদ্রো বর্ণ ও কোমল হয় এবং 

স্থানে স্থানে রক্ত ফৌঁট। দেখ। যায় ) কিন্ত শেষোক্ত রূপ ছইলেঃ কোমল, 
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ব1 বিখীলিত এবং বিবর্শিত মন্তিক্ষোপাঁদাঁন মধ্যে গুল দেখ। যায়, ব| কখন 
কখন ভেন্টিকেলস্ মধ্যে শৌণিত উৎ্চ্ৃষ্ট হইয়া তখাঁয় গুলে পরিণত্ত 

হয়| রোগী আরোগ্য লাভ করিলে শোণিতের জলীয় পদার্থ শু হয়, 
সংযত গুল্ম শু হইয়াঁযায় ও চতুষ্পার্্ন্ছ মস্তি্ধোপাদীন (যাহ! প্রথমে 
ছিন্ন ও কোমল হইয়াছিল ১) ক্রমশঃ স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃ প্রাপ্ত হয় 

এবং একটী খলি বা ক্ষতারোগ্যের চিহুমাত্র নির্দেশ করে| মস্তিকীয় 
রক্ত বহা নাঁড়ীর মেদাপক্কফতখ বা সৌত্রিক পীড়া ( দা0"০ 
1)156559), মন্তিক্বী্ ধমনীর রক্ত স্ফোটক, বা মস্তিফোপাঁদাঁনের কোমলত? 
হুইতে মস্তি মধ্যে রক্তআঁব হয়' | হৃৎপিণ্ডের বিব্বদ্ধি বা বক্ধকের গা 

কষ্তা জস্মিলেও এ রূপ হইতে পারে 
হৃদ কপাটস্থ উদ্ভিপবৎ পদার্থই হউক ব1 কোন শিরাঁর মধ্যস্থিত টি 

হউক রক্ত কণ। অপেক্ষা! আয়তনে বহৎ এরপকোন পদার্থ স্বদি রক্ত আোতে 
পতিত হয়, তাহ হইলে ইহা ক্রমশঃ*বাহিত হইয়া পরিশেষে এমত একটী 
ধমনী মধ্যে প্রবেশ করেঃ যে ইহার অগ্রসর ছওনের আ'র প্রত্যাশা 

থকে না, এইরূপে এ পদার্থ আবদ্ধ হইলে ইচ্ছাকে এক্ষোলস্ (0007১0]85) 
কছে। গুল্ম পৃথক হুইবাঁর পর যে রক্তবহানাড়ীর মধ্যে ইহ? প্রথমে 
গ্রবেশ করে, সেই নাড়ীরই মধ্যে এ রূপে আবদ্ধ ছয় ; এজন্য হৃদ পিণ্ডের 
পীড়া ঘটিলে মন্তিদ্কীয় রক্তবছ1 নাঁড়ী ; ও যে সকল যন্ত্রের শোণিত ভিন! 
পৌর্টির মধ্য দিয়! প্রত্যাীমন করে, সেই সকল যক্ত্রের পীড়া হইলে; যরুৎ 
রক্তবহ1 নাঁড়ী অবকদ্ধ হয়| এঁ রূপে নাঁড়ী অবৰদ্ধ হইলে যে সকল স্থান 

উহ কর্তৃক শেশণিতের সঞ্চারণ দ্বার! পৌধিত হুইত, সেই সেই স্থানের 
কার্য লুণ্ত হয়| যথা মস্তিষ্কের কিয়দংশের অকল্মাৎ রক্তাঁপ্পত। জম্মিলে 
পক্ষাঘাত ঘটে | কিন্তু অন্য কৌন ধমনী দ্বারা শোশিত তথায় আনীত 
হইলে এ রূপ চিরস্থায়ী ক্ষতি জন্মে না| কিন্তু ইছাঁও, না ছইলে নিকটবর্তী 
রক্তবহ্থ! নাঁড়ী সকলের রক্তীধিক/, জন্মে, ও রক্তআঁব ঘটে | কোন যক্তরে 
একেবারে শোণিত সঞ্চারণ রহিত হুইলে, তাহ! কোমল হয় ব তাহান্ে 
পুয়োত্পরত্তি হয়। অন্য যক্সীপেক্ষা মস্তির্বরই সর্বদা কৌমলতণ ঘটে; 
যেহেতু: অগ্লিকাংশ এলি উত্তিদবৎ পদীর্থই হউক বা গুলই” হউক 
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হৃৎপিগ রি বাঁছির হুইয়। ম্তিষ্ধীয় রক্তবহানাড়ীর মধ্যে প্রবেশ 
করে| ফুল্ফুস১ও যরুতে সর্বদ1 পুয়োৎপত্তি হয়) যেহেতু রক্তামাশম্ন 
কোখে ও পিউর পিরণল্ প্রদাছে উদরণভ্যস্তরিক শিরা সকল দূষিত 
শোঁণিত দ্বার? অ বকদ্ধ 'হয়, ও এই শোণিত ফুস্ফুস্ ও যরুৎ সম্বন্ধীয় শির] 

মধ্যে প্রবেশ করে| * ্ 

১২| গুটি সমুহ সর্বদা মত্তিষ্কাবরক ঝিল্লীর উপরে দেখিতে পাওয়া 
যায়" এ রূপ হইলে উহ্থাকে টিউবার্কিউলার্ মিনিন্জাইটিস্ কহে। 
শৈশবাবস্থায় মন্তিষ্ধে যে, এক প্রকার শক্ত; হরিত্রাঁবর্শ পনিরবৎ অর্ব্দ 
দেখিতে পাওয়া যায় ইহাঁকেও সচরাচর গুটি কহে, অণুবীক্ষণ যন্ত্রে 
দ্বার পরীক্ষণ করিলে মস্তিষ্ষে এ রূপ ছুই প্রকার অর্ধূদ দেখিতে পওয়' 
যায়| এক প্রকার ক্ষুদ্র ২ গুল্বের ন্যায় | তাহাতে অধিক মিলিয়ারি 
টিউবার্কেল্স"একত্রিত দেখা যাঁয়। আর অন্য প্রকারে গুটিকাঁর কোন 
প্রক্কতি দৃষ হয় না| বোধ হয় ইহা মন্তিষ্ষীয় কনেক্টিভ্ টিন কোষ 
হুইতে উৎপাঁদিত হয় ও পরে ইহার মধ্যস্থল পনিরবৎ হুইয়াথাঁকে | 

এই শেষোক্ত অর্ধদটী এক প্রকার কৌ নির্শিত' টিন দ্বারা বেষ্টিত ও 
এই টিন্ম যথেষ্ট রূপে শোঁণিত দ্বার! পৌঁধিত হুইয় খাকে, কিন্ত অর্ধ 
দের মধ্য স্থলে কেবল শক্ত সেখত্রিক টিন্থ দৃষ্ট'হয় | 

১৩ মাস্তক্ষীয় কনেক্টিভ্ টিস্ত হইতে যে এক প্রকার অর্ধ্দ উৎ- 
পাদিত হয় তাহাকে শ্লাইওম) (0107)9) কছে | ইহ। শৈশবাবস্থায় (ঘটে 
এবং ক্রমশঃ বর্ধিত হয়, আর ইহাতে মন্তিক, আয় ও চিত্রপত্র আক্রান্ত 

হুয় | অণুবীক্ষণ যন্ত্র ্বার। দেখিলে ইহাতে কষ ক্ষুদ্র গোলাকার কোষ 

ও হুন্মন স্তর দৃষউ হয়| .* 

১৪| কোমল কর্কট কখন কখন মাস্তি মধ্যে জন্মাইয়! মন্তিষীয় 
অর্ধ বলিয়1 পত্রিশীণিত হয়। কঠিন কর্কটীর্বুদ মস্তিফে প্রায় জন্মে 
না| এই অর্কূদ মন্তিফ, মস্তিষীয় আবরক বিলী, করোটীয় অস্থি, অক্ষি 
কোটির ব। অন্য কোঁন সন্গিকটস্থ গহ্বর হইতে জঙ্গিয়! থাকে। 

'১৫| কশেককা মান্রিকৌষ (৭1)11021 1100015)07015 )-অর্থাৎ 
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কশেকক1 মজ্জার আবরক ঝিলীর প্রদাহ হইলে মস্তিদ্ষা বয় বিল্লীর 

যে রূপ বিক্কৃতি দৃষট হয় ইহাতেও সেইরূপ হইয়।খাকে। 
মাইলাইটিস্ (115০105)-_অর্থাৎ মজ্জার প্রদাহ ঘটিলে সচরাচর 

ইহ1 কোমলতায় পরিণত হুর | মস্তিষ্ষের কৌমলতাঁয় যে রূপ বিকুতাবস্থ। 
দৃষ হয় ইহ্থাতেও নেই রূপ হুইয়। থাঁকে। 

১৬। মস্ত ও মজ্জার ধূসর অগকুষ্টতা (61০ 1)6001)61- 

(1010. 00000 13211 2100. 91010)07 ০০0:9)-_এই হুই যন্ত্রের শ্বেত পদার্থের 
হুই প্রকার ধূসর অপরুষ্টতা ঘটিয়া! খাকে। অপ্রদাহ্িক ও প্রদাহিক॥ 
মোয়ন্ সাঁহেব (5৫1577) বে শ্বেত' পদার্থের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন 

উভয়েই তাহা বিন হওয়াতে উক্তবিধ অপরুষ্টতা। ঘটে |. কিন্তু 
স্না্ স্থৃত্রে যে একসিসর্বসলিগার, (4505 651704০:) আছে তাঁহার 

কৌন অপচাঁর ঘটে না, কেবল ঈষৎ ধুসর বর্ণের দেখা যায় | 
অপ্রদাহিক ধুসর অপক্ুষ্টত সচরাচর মঙ্জীর ঘটিয়' থাকে | মজ্জার 

নিম্ন দেশে প্রথমে ইহার স্থত্রপাত হয়| পরে ইহার উর্ধ।দেশে ব্যাপিয়। 
পড়ে | কিন্ত সচরাঁচর ইহার শীত্রোপরি প্রথমে প্রকাশ পায়; কেনন। মজ্জ 
কর্তন করিয়া! দেখিলে ইহ্থার পশ্চাঁৎ স্ত্ত সকল ঈবৎ রক্ত বর্ণের ধুসর 
পদার্থে পরিণত দেখা যায়, ও এ পদার্থ মজ্জার ভিতরে কৌঁথাও বেশী ও 
কোথাও কম দূর পর্য্যন্ত ব্যাপিত থ?কে 1 অগুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখিলে 

দু হয় যে, কনেকৃটিভ্ চিন সাতিশয় বর্ধিত হইয়াছে ও তাহা! সুম্ষন সক্ষম 

স্ত্রময় জাল নির্মাণ করত ন্বায়, স্থত্রের উপর পেষণ করিয়।ও তাহা 
দিশের অপরুষত। জন্মাইতেছে | ইহুণ হইলে সোয়ীন্ সাহেব লিখিত 
শ্বেত পদ্ধার্থ প্রথমে বিগলিত হয়, কিন্ত পীড়া অধিক দিবসের হইলেও 
এক্সিস্ সিলিগার (428 0177097) দৃষী হয় । 

প্রদান্থিক অপরুষ্টত1 উপরিউক্ত অপরুষতার ন্যায় সাতিশয় ব্যাঁপিয়! 
পড়ে না| ইহা! ঘটিলে আক্রান্ত ক্ছান দৃঢ় ও কিয়ৎ পরিমাণে ইনার 
খনত্বের হাঁস হয়। অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বার পরীক্ষা! করিলে দেখা যায় যে 
ধমনী দিগের বাহ্যাঁবরক পর্দ্খ ঘন ও কমেক্টিভ্ টিন সাঁতিশয় বর্ধিত 

হইয়াছে এবং স্নায়ু হত্রের ( পেষণ “প্রযুক্ত ) অপরুষ্টত! ঘটিয়াছেঃ 
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১৭ | লোকোমোটর্ এট্যাক্রি (1,০00090607 4১%)- এই 

পীড়া ঘটিলে, মজ্জার পশ্গাৎ ্তস্তের, মাজ্জেয় ক্নাযুর পশ্চাৎ সুলের এবং 
কখন কখন মজ্জার ধুসর পদার্থের পশ্চাৎ শৃঙ্গের হুণীস ও অপরুষ্তা হয়। 
ইহ! অণুরীক্ষণ যন্ত্র স্বীরা সপ্রমাণ হুইয়াছে। এই পীড়ায় মীজ্জেয় 
বিল্লীর কোন ব্রপীস্তর ছৃষ্ট হয় না| উক্ত-স্থাঁস ও অপরুষ্টতা সচরাচর 
মজ্জার গ্ীত্রে আরম্ত হইয়া» পরিশেষে উহ্থার মধ্যভাগে ব্যাপিত হুইয় 
থাকে। 

১৮। ক্রমিক পৈশিক হাস (:0255959 00090] £0০- 

000) অর্থাৎ ওয়েফিংপল্জি জন্মিলে মজ্জার স্থানে স্থানে অপকুষ্টভ? দূ 
হয় | আক্রান্ত হুস্ত বা পদাদির পেশী সম্পূর্ণ রূপে শুক্ষ, মলিন ও কৌমল 
হইয়া যায় | এবং আঁণুবীক্ষণিক পরীক্ষায় পেশী হৃত্রের মেদ ব। দানাময় 
অপকুফীতা দৃষ "হয় | 

১৯| যে সকল লক্ষণ দ্বার। ন্ায়ুমগ্ুলের পীড়া নির্ণীত হয়, তাহ 
সকলের অবশ্ত ছওয়া আবশ্যক | মানসিক ( 110170] ) ক্রিয়ার) বা 

স্পর্শানুভীবকতার ( 390800.) অথবা স্পন্দন কর ( 1191102. ) শক্তির 

বৈলক্ষণ্য জন্মিলে, শিরে ব1 কশেককাঁর উপর সাঁতিশয় ও দীর্ঘকাল 

ব্যাপিনী বেদন। থাকিলে, কিম্ব! দর্শন ও শ্রবণ ক্রিয়ীর তারতম্য (দৃষ্টি ও 
শ্রবণ যস্ত্রের সহিত কোন সংঅব নাই) দেখিলে, ন্ীয়্মগ্ডলের পীড়া 
ঘটিয়াছে জানিবে| যে ছেতু এই পীড়া নির্ণয় কীলে আমাদিগকে কেবল 
লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হুয়, এজন্য প্রতোক পীড়ার আনু- 
পুরির্বক সমস্ত বিবরণ অবর্ধত হুওয়! আবশ্যক । 

২০।| এই পীড়া নিয়েন ষে সমস্ত ভেঠতিক পরীক্ষ। অবধারিত 

আছে, তাহাতে চক্ষুপরীক্ষা! যন্ত্রের ব্যব্ছার একটী প্রধান উপায় 
স্বরূপ হইয়াছে | কিন্তু ই্থীর ব্যবস্থারে অত্যন্ত পারকতা আবশ্যক 
করে | ই! কি রূপে ব্যবস্থার করিতে হয় তাছ। নিন্গে লিখিত হুইল | 
এই যক্সর্টী কেবল একটী হুক দর্পণ মাত্র | ইহার মধ্যে একটী ছিজ্র আছে । 
এই দর্পণ একটী কাঁষ্ঠ নির্মিত ফেরোমের উপর বসান, ও এই ফেরেম 
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ব্যবহার্যয হইবার জন্ত ইহার একটী বাট আছে |১ পরীক্ষা! কালে কগ্ন- 
ব্যক্তিকে অন্ধকার ঘরের মধ্যে লইয়! যাইবে, ও তখীয় স্থর্য্যের 

আলোক প্রবেশ করিতে দিবৈ না | পরে এ ব্যক্তিকে এক খাঁনি চেঠকির ' 

উপর বসাইবে, ও তাহার সম্মুখে পরীক্ষকঞ্ষে তদপেক্ষ! কিঞ্চিৎ 

উন্নত স্থানে বদসিতে হষ্টবে। : কটা কিরে সিন 'দীপ বা শ্যণস, 

দীপ পরীক্ষিতব্য চক্ষের পার্থ, সমতলে ও কিঞ্চিৎ পশ্চাস্তাগে 
বসাঁইয় রাঁখিবে | যদি বাম টক্ষু পরীক্ষণ করিতে হয়, তাহ" হইলে 
পরীক্ষককে দক্ষিণ হস্ত দ্বার। যন্ত্রদী ধরিতে হইবে, ও ইহার মধ্যস্থিত. 

ছিদ্রট়ী পরীক্ষকের দক্ষিণ কর্নীনিকাঁর জন্সিকটে রাখিতে হইবে | পরে 
দেখিবে যে এই যন্ত্রের দ্বার] কগ্রব্যক্তির*্পরীক্ষিতব্য চক্ষের কনীনিকীর 
উপর আলোক নিক্ষিপ্ত হইতেছে কি না | উহ! দেখিক্ণ! বাম হস্তে একচী 
উভকুক্জ লেনস্ (10০901)19 0970৮০14005 ) লইয়। রোগীর চক্ষের সম্মুখে 

ধরিবে | পরে করমব্যক্তিকে পরীক্ষকের বাঁম কর্ণের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিতে কছিবে | যদি এই-রূপে চাহিয়! থাকে, তাঁছ। হইলে রোগীর 

চক্ষের ভিতরস্থিত ( চিত্র পত্র সম্বন্ধীয় র্তবহণ নাঁড়ী ও অপ্টিক্ ডিস্ক ) 
সমস্ত অবস্থা যে, পরীক্ষকের দৃষ্টিপথে আসিবে, তাহার অর সন্দেহ ন।ই | 

২১। রোহ্লীকে দেখিলে প্রথমে মাঁনসিক ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য জন্মি- 
রছে কিন! তাহ।.দেখিবে ; তাহ হইলে যে সমস্ত পীড়ায় উহ জন্মে 

তাহ? একে একে লক্ষণ দ্বার] নির্ধারিত করিবে | যদি উহার বৈলক্ষণ্য 
দুষঁ না হয়, তাহ? হইলে স্পন্দনকর শক্তি আক্রান্ত হইয়ছে কিনা তাহ? 

বিশেষ করিয়] দেখিবে । যদি তাহাঁতেও সন্দেহ জন্েঃ তাহা হইলে 

মন্তকের আয়তনের ব্দ্ধি, ব1 স্পর্শানুভীব্কতা শক্তির তারতম্য ঘটিয়াছে 
কিন1 তাহ? দেখিবে | কোন কোন পীড়া বৃদ্ধি হইলে, স্পর্শানুভীবকতা, 

ম্পন্দনকরী ও মানসিক ক্রিয়ার সমস্ত বৈলক্ষণ্য জন্মে | এই রূপ দেখিলে 
যেটী বিশিষ্ট রূপে আক্রান্ত হইয়াছে তাহাই নির্ধারিত করিবে | 
মানসিক বিকার-(41657569 3009 200021 000010108, ) 

২২! ক। মানসিক শক্তির রাহিত্য-_সং ন্যাস (47১07১10্) ১ হূর্যযাঘাত 

(3৪:05:05) গ্রন্থণাময় (আট) ) গটিল মাত্রিকে$ষ (17৫12 

্ 
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11601700105) ১ আক্ষেপ (00৮818101) 5 মৃগি অর্থাৎ অপন্মার (201) 

10257) রোগে মানসিক ক্রিয়া! একেবারে রহিত হয়| প্রথমোক্ত পীড়া- 
ত্রয়ে রোগী শীত্র শীঘ্র আত্মবোধ রহিত হুয়'। মৃঙবি রোগ উদ্ভ,ত হইলে 

সময়ে সময়ে এঁ রূপ ঘটে | টাইফইড্ জ্বরে; মাত্রিকেধষ। ও অন্যান্য 
পীড়ায় রোশী 'পীড়ার ' শেষীবস্থায় আত্মববোধ রাহিত হয়, এজন্য 
পীড়াঁর অনুপুর্ধর্বিক বিবরণ শ্রবণ করিয়া! রোগ নির্ণয় করিতে 
হইবে | 

(অ) সৎন্যাস (42০0৩৮) 

২৩। নির্ণয়কারক লক্ষণ | রোগী অকম্মাৎ জাননা, কনীনিক। 

প্রসারিত, শ্বাস প্রিশ্বাস সশব্দ ও কফদাঁয়ক, শ্বাস প্রশ্বীসের শব্দ 
ফুৎক'রবছ। গীল'প্ঃকরণ কষ্টদায়ক, সছজ্ত পদংদি স্পন্দন রছিত, নীড়ী 

মহ, বা কখন কখন বিষম, কিনব ক্ষণবিলুপ্ত, প্রআঁব অবকদ্ধ ব1 মল 
ও মুত্র রোগীর অনিচ্ছ। ক্রমে নির্থত হইলে সংন্যাস ঘটিয়াছে জানিবে। 

২৪। এই পীড়। ঘটিবাঁর পূর্বে শিরো গ্রহ, মন্তক ঘূর্ণন, এবং বমন 
হয়, ও রোগী কথ! কহিতে কষ্ট বোধ করে | হস্ত পদাদি বাঁ বদন সংজ্ঞ'- 
শুন্য ছয় ব ইহাদিশৌর পক্ষাঘাত জঙ্মে ; এবং দর্শন শক্তির বৈলক্ষণ্য ও 
নানিক। হইতে রক্তত্রাব ঘটিয়1! থ!কে। রোগী পীড়ায় আক্রান্ত হইলে 
স্বপ্প পরিমাণে ও ক্ষণকাঁলের জন্য আত্বকোধ রহিত হয় ব1 মৃত্যু 

পর্য্যন্ত এ অবস্থায় অবস্থিতিকরে। কনীনিক স্বাভাবিক ব। কখন 
কখন প্রনীরিতঃ ব। কখন কখন সঙ্ক,চিত হয়| 

২৫। মস্তিষ্ষের রক্তাঁধিক্য (০০70০৪0৮০) ঘটিলে ব1 মন্তি্ষীয় বিল্লীর 
বা মস্তিফের রক্ত বহু? ন'ড়ীর বিদারণ হইলে. (82100770009) ব1 রেক্কক 

পীড়াজনিত) উৎস্থউ, সিরম্দ্বার1! মস্তি পেধিত হইলে সচরাচর এই 
পীড়া উদ্ভূত হয়| যদি রক্তাঁধিক্য প্রযুক্ত পীড়। উদ্ভূত হয়, তাহ! 

হুই,ল পীড়া ঘর্টিবার পুর্বে রোগীর বমনোদ্ধেীঃ ম্তক ঘূর্ণন, শিরে 
মন্দ মন্দ বেদন1, সদা! নিদ্রার আবেগ এবং মানসিক ও শারীরিক 

শক্তির জড়তা দৃফ হয়। রোগী আরোগ্য লাভ করিলে আক্ষেপ 
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অপ্পক্ষণ স্থণরী ছয়, মাঁনপিক ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য, এবং ফাকৃশক্ষির ও হস্ত 

পদাদির পক্ষাঘাত জন্মে ন1। যদি এই'পীড়া বৃক্ধক 'পীড়া হইতে উদ্ভূত 
হয় তাহা! হইলে সর্বদ] . আক্ষেপ ঘটে ও রোঁঞ্ধের উদ্ভব ক্রমশঃ 
হয়| শ্বাস প্রশ্বাস সশব্দ হয় না ও দ্বত্র আ্যল্বিউমেন্ মুক্ত 
হয়| যদি ইহ মন্তিফের মধ্যে রক্তআব হওয়াতে উদ্ভত হয়, তাহ! 
হইলে অর্ধাঙ্গের পক্ষাঘাত (77970100512) জন্বে | কিন্ত কোন 

বিশেষ পৌর্ব্িক লক্ষণ দূ হয়ন1| রোগী আরোগ্য লাভ করিলে 
মানসিক শক্তি ক্রমশঃ পুনঃ প্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু অর্ধাঙ্গের পক্ষাঘাত 
যেরূপ হইয়াছিল সেইরূপই থধকে | ভেপণ্টিকেলস্ মধ্যে রক্তআ্রাঁৰ হইলে 

রোগী অচেতনাবশ্থায় রছে এবং তাহার সার্ব।দ্িক পক্ষাঘাত ও পেশী 
সমূহ দৃঢ়ীভূত হয়|, আ'রাঁকৃনইঙ মধ্যে এরূপ হইভ্ে লক্ষণ গুলি প্রায় 
পূর্ধক্ত রূপ হয়; কিন্ত কঠিনতর আক্ষেপ হইতে দেখা যাঁয়। যদি 

পেশী স্বত্রের বলকর আকুষ্ণন ,(10710 15507) ও দৃঢ়ত দৃষ্ হয়, 
তাঁহণ হইলে মন্তিক্ষ বিদারিত ও উহ্বার মধ্যে সাতিশয় রক্তআঁব হইয়াছে 
জানিবে। যদি পন্স ভেরোলাইয়ের মধ্যে রক্তত্রীব হয়, তাঁছ1 হইলে 
কনীনিক। প্রসারিত না হুইয় আকুঞ্চিত হয়| ইহাতে সশব্দ শ্বাঁস 

* প্রশ্বান ও পক্ষাঘাত প্রথম হইতে দেখা যায় ন1| 
২৬। মস্তকে আঘাঁত লাগিল্লে; অহিফেন, সুর, বা ইউরিমিয়? দ্বার1 

শরীর বিষান্ত হইলে ওমস্তিষ্ষের রক্ত ধিক্য বাউহ্বার মধ্যে রক্তআব ঘাটলে 
রোগী অটৈতন্য হয়| রোগীর আ'নুপুর্্বিক সমন্ত বিবরণ অবশীত হইলে পর 
ইহু] জ্ঞাত ছওয়1 উচিত যে পূর্বে উহ্না'র মস্তকে কোন আঘাত, রক্ককের পীড়া 
ও পক্ষাঘাত, বা মংন্য]স পীড়াঁর কোন পেধর্ষ্িক লক্ষণ ঘটয়াঁছিল কি না, 
এবং সে সাতিশয় মদ্যপ! করিত কিন।1, রোগী অচৈতন্য হইয়া! রছিলে 
ও তাহার আ'নুপুর্বিক বিবরণ জানিতে ন1 পারিলে বদন ও করোটীতে 

কোন আঘাতের চিহ্ন ও কণে শোণিত আছে কি না বিশেষ করিয়! 
দেখিহব | পরে ইহ! দেখ! উচিত যে মুখ বক্র হইয়া! রহিয়াছে কিন? 
ও শ্রীরের কোন পার্থর পক্ষাঘাত জঙন্গিয়াছে কি না| যদি এরূপ 
হয়*তাঁহণ হইলে মস্তি্ধে কোন. স্থানিক অপকাঁর ঘটিয়ধছে* তখহছণর 
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'অ।র সন্দেহ নাই! যদি আঘাত কোঁনরপে সপ্রমাণ না হয়, তীছ' 

হইলে মস্তিক্ধে ব। মন্তিষীয় বিল্লীর মধ্যে রক্তআঁব ঘটটয়াছে জানিবে। 
২৭| কোন স্থানিক পক্ষাঘাত না দেখিলে, জিহ্বীদংশিত হুইয়াছে 

কিনা তাহ! জানিবে, যেহেতু আক্ষেপ হুইলে ইছ। ঘটিয়! থাকে। 
এরূপ হইলে, মন্তিফ্ষে রক্তত্রাব; অপস্মার বাঁ ইউরিমিয়া এই তিনের 

মধ্যে একটী হইয়াছে জাঁনিবে |'ইহাঁতে প্রআীবও আযল্বিউমেন্ যুক্ত হয় 
অত এব প্রবে আঁল্বিউমেন্ আছে কি না পরীক্ষ। করিয়। দেখিবে 1 

স্ুরাপানদ্বারা রোগী অচৈতন্য হইলে, তীহাঁর বদন মলিন ন1 হইয়। 
চিকণ হয়, নাঁড়ী দ্রুত হইয়ী থাঁকে এবং লিশ্বীসে ল্রখর গন্ধ পীওয়] 
যায়) আর রেগী মধ্যে মধ্যে প্রশ্নের উত্তর দিয়া খাঁকে, তাহার চলন 

শক্তি একেবারে রষ্িত হয় ন। ও আক্ষেপ ঘটেন1| অহিফেন দ্বার 

বিষাক্ত হইলে কনীনিক1 সঙ্কচিত হয় ও সশব্দ শ্বাস প্রশ্বাস হইতে 

দেখা যায় না এবং অট্চতন্য'ভাব ভ্তমশঙ বার্ধিত হয় । যেহেতু পনস, 
ভেরোলাই (১০7)5 ড87০017) মধ্যে রক্তআব হইলে কনীনিক ঈষৎ 

সঙ্কচিত হয় ও অচেতনীবন্থা গভীর হয় এজন্য.পীড়াঁর আন্ুপুর্ত্বিক 
বিবরণ জাঁনিতে না পাঁরিলে রোগ নির্ণয় কর$ সাতিশয় ল্লুকঠিন 

হইয়1 থাকে । পীড়াঁর বিষয়ে সন্দেহ হইলে ফমখুকু পম্প্ (9০790]- 
10011) ব্যবহার করিবে । 

২৮| ব্বক্ষকেয় পীড়া হইলে চিত্র পত্রের (1২91৮), প্রদাহ জন্মে ? 

এজন্য চক্ষু পরীক্ষণ যন্ত্র দ্বার। অক্ষি পরীক্ষা! করিলে রোধ নিনীতি 

হইতে পারে | প্রদাহের প্রথম অবস্থায় চিত্র পত্রের শির] স্কুল, প্রসা- 
রিত,'ও বক্র হয়, এবং ইহ? হুইতে স্থানে স্থানে সিরম্ উৎস্যষট হইতে 
দেখ। যায় ও অপ্টিক্ ভিস্কে রক্ত সঞ্চিত (00770180008) হয় বা ইহার 

মধ্যে সিরম্ উৎস্যট ছওত ইহ1 ঈষৎ নীল ও ধুসরবর্ণ দেখায়। পীড়াঁর 
শেষাবস্থায় ইহা স্ফীত হুয় এবং ইহার ধার চিত্র পত্রের সহিত মিলিত 
হইয়া, যায়! শ্বেতবণ দাগ বা তালি ডিস্কের কিঞ্চিৎ দূরে বা কখন কখন 

তাহার! শ্বেতবর্ণ বিস্তুত চিকণ স্ত,পাঁকারে ০০ চতুঃপার্খে ব্যাপি 
খাকে। 
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' ২৯ | প্রতিষেধক চিকিৎসা-পীড়াঁর উপক্রমে শারীরিক পরিশ্রম 

নিষিদ্ধ | .স্ত্রী-সংসর্গ, মদ্যপশন, গুকতর আহার এবং সাতিশয় 
মানসিক উদ্বেগ ও অতিশয় শীতল ব1 উষ্ণ বায়সেবন অনিষ্কর | 

যাহাতে কোষ বদ্ধ না হয়'এমত করিবে, মলত্যাগ সময়ে বেগ দ্বিতে 

নিবারণ করিবে । অধিকক্ষণ নত হইয়। থাক বা কস গলাবন্ধ ব্যবহার 

করণ ও উষ্ণ জলে স্নান নিষিদ্ধ। পরিমিত আহার ও বায় চলাচল 

যুক্ত গুছে শয়ন করিতে দিবে | ম্কাুরের উপর শয়ন কর! বিধেয় | শয়ন- 
কাঁলে মস্তক উন্নত করিয়! রাখিতে কহিবে | প্রত্যহ প্রাঁতেঃ ও শয়ন 

কালে বায়ু সেবন করিতে আন্দেশ করিবে | প্রত্যহ প্রাতঃকাঁলে শীতল 

জলে মস্তক ধেধৃত করাইবে | মস্তক ঘূর্ণন, নাসিকা হইতে বুক্তআবঃ 
ও শিরোগ্রহ দেখিলে বিরেচক ওষধ, ও শ্রশিবাদেশ্রে বেলেস্তারা ব] 
সিটন্ প্রয়োগ করিবে । সমুৎসর্গের অভাঁব হইলে গুহ্য দেশে জলেধকা 
বসাইবে ;) রক্তীপ্পত1 দেখিলে ,বার্ক ও ধাতু অন্ন ব1 ফিল্ অপ্প 

মাত্রীয়, ব্যবস্থা করিবে | ন্মুপচ্য আহার ও যথেষ ছুপ্ধ পাঁন করিতে 
দিবে | 

৩০ | আরোগ্য চিকিৎস1| যদি নাঁড়ী স্কুল ও কঠিন, শ্রীবাদেশের 
' শির! ম্কীত, ও মুখ মগ্ডলু উজ্জ্বল হয়, তাঁছ। হইলে গ্রীবাদেশে কপ্ করিতে 
হুইবে কিম্বা! শরীর হইতে রক্তমোক্ষণ করিবে | যদি নাড়ী হূর্বল ও প্রায় 
বিলুপ্ত এবৎ ত্বক শীতল,ও ঈষৎ ঘর্শযুক্ত হয়, তাঁছ। হইলে রক্তমোক্ষণ 

নিবিদ্ধঃ ইহ? করিলে রোগী মরিয়া যায় | রোগীকে শীতল বার, যুক্ত 
ঘরে লইয়1 ধীইবে | মস্তক উন্নত করিয়! রাখিবে | গাত্রের বস্ত্র 

খুলিয়া দিবে | মস্তকে থলি করিয়া! বরফ দিবে । 'যদদি গলাধঃকরণে 

.অদক্ত ন। হয়, তবে র্যালোমেল্ ও**জলাপের গুড়া, পরে বাঁক্ 
ডীঁফ্ট দিবে | যদি গলাধঃকরণে কফ হয়, তা হইলে জয়পালের 

তৈল ২ ব।৩ ফোঁটা জিহ্বার, পশ্চাত্তাগে লাগা ইয়। দিবে | করোঁটী ব! 
শ্রীবীদেশে বেলেন্তার। দিলে কৌন উপকার হয় না| আহারের 
আধিক্য না হইলে বমন কাঁরক ওষধ উপকারী হয় ন।| পুনরাক্ষেপ 
নিবারণ করিতে চেফী1! করিবে । লীড়ার উপশম কাঁলে উগ্র ওএরধ সেবন 
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এবং সাঁতিশয়. মানপিক চিন্তা নিষিদ্ধ | পুর্িকর আহার, মপলা শৃন্য 
মাসের জুন, দুপ্ধ ও ওয়াইন্ খাইতে দিবে | 

আ। (সুর্ঘযাাত (59080:91) 

৩১। নির্ণ শন কারক 'লক্ষণ 1- মস্তক, অনারৃত রাখিয়। স্থর্য্যের 

আতপে কিয়ৎুক্ষণ পরিশ্রম কাঁয়লে যদি রোশী অকম্মাৎ পঁড়িয়।যাঁয়, ও 
আত্মবোধ রহিত হয় ও তাহার বদন মলিন, কনীনিক সঙ্ক,চিত, 
শ্বাস প্রশ্বাস সশব্দ, নাঁড়ী দ্রুত, ছুর্বল ও সর্বদা ক্ষণবিলুপ্ত হয়, 
তাহ? হইলে স্থর্য্যাঘাত ঘটিয়াছে জানি | 

মৃত্যুর কিঞিৎ 'পুর্র্বে কনীনিক1 প্রসারিত, নিশ্বীসে টান, ও 
কখন কখন' বমন স্কইতে দেখ যায়| কখন কখন .এই পীড়ার লক্ষণ 
গুলি অপ্রকাঁশ্য ভাবে থাকিতে দেখা যায়| কেবল অবসন্নত! ও 

বুদ্ধির জড়তা এই মাত্র দৃষ্ট “হইয়। থকে | পরে রোগী ১২ ঘণ্টার 
মধ্যে মরিয়া যায় । কখন কখন রোগী সুর্যের আতপ লাখী প্রযুক্ত 
অকস্মাৎ অচৈতন্য ছইয়1 ভূতলে পতিত হয়, নিশ্বাস জৌরে ফেলিতে 
থ।কে এবং অটচৈতন্য হুইয় প্রাণত্যাগগ করে। 

৩২। শ্ীষ্ম প্রধাঁনদেশে এই পীড়াঁর প্রব্লত1 অধিক পরিমাণে 

দ্ৃউ হয়! শীতপ্রধান দেশে ইহ1' কদাচিত ঘটে | এই পীড়া 
ঘটিবার পুর্ব্বে রোগীর নিদ্রীর আবেশ হয় না, মস্তক ঘূর্ণিত হয়, 
ত্বকৃ শু ও ইহার সন্তঁপ বর্দিত হয়ঃ এবং প্রআব ত্যাগ করিতে 

সর্ব! ইচ্ছ। হয় | কোন কোন সময়ে আক্ষেপও ঘটিয়া থাকে । 

রোগী আরোগ্য লাভ করিলে পক্ষাঘাত ঘটে না । কিন্তু শিরঃ পীড়।, 
মানসিক পরিশ্রমে অশক্ততা' মস্তক ঘূর্ণন, এবং কখন কখন আপম্মীরিক 

আক্ষেপ ব1 উন্নাদ ঘটিতে দেখা যাঁয়। 
৩৩। রোশী আরোগ্য লাভ করিলে পীড়ার উপশম শীঘ্ব হর ন1। 

অনবচ্ছিন্ন স্বর, ফুম্ফুস্ পীড়া, ক্ছানিক পক্ষাঘাত ব1 সাঁতিশয় নিস্তে- 

জফতা বশতঃ রোগীকে শব্যাগত থাকিতে দেখা যায়। যদবধি 
ত্বক আর্জ ও. শীতল না হয়, তদবধি অনিষ্ট ঘর্টিবার বিলক্ষণ সম্ভাঁবন 
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থাকে |. এমনকি রোশী আরোগ্য লাভ করিয়াছে, 'মন্গে করিলেও 

কয়েক মাস.পরেও পক্ষাঘাত ব1 উন্মাদঃবস্থ৭ ঘটিতে দেখ) শিয়াছে। 
৩৪। চিকিৎস11-_রক্তমেক্ষণ করিলে রেশশী কাঁল গ্রাসে পতিত 

হয়। মস্তকে শীতল জল ও উত্তেজক ওষধু ব্যবহার কর উচিত। 
যদি ত্বক শীতল ও নাঁড়ী ক্ষীণ ন। হয় তাহ! ছইলে শীতল জলের শ্রোত 

মস্তকে, শ্রীবাদেশে, কশেককায় ও বক্ষঃ প্রদেশে প্রয়োগ করিলে 

উপকার দর্শিতে পারে | গ্রীবাঁদেশে বেলেন্ডার1! বা লিনিমেন্ট অফ. ক্যান্ 
খেরাইডিস্ দেওয়া যায়| এমোনিয়1, ইখাঁর, ব্রাঁণ্ড ও চ] বাঁবহার, 
উর্দব ও অর্জখায় সর্প পলস্তার1 ও তাঁরপিন তৈলের ফট টপস, গুহ্য 

দেশে উত্তেজক ওঘির পিদ্্লুরি, কখৌককার উপরে বরফ্,,ও শীত্র 
ঘর্ষণ ব1! মর্দন ব্যবস্থ্েয় | 

ই! গ্রহথীময় পীড়া (0819105) 

নির্ণয়কারক লক্ষণ_ ইহাতে রোগী আ.ত্মবোঁধ রহিত 

হয়। তাহার চক্ষু উন্মিলিত থাকে | শরীর শক্ত হয়, এবং হস্ত 

পদ।দি ,পীড়ায় আক্রান্ত হইবার পুর্বে যে ভাবে ছিল, সেই 
' ভাবেই থাকে ব1! অন্য ভাঁবে রাখিলে সেই ভাবেই থাকে । নাড়ী 
বা শ্বাস প্রশ্থীসের অন্য কোন 'বৈলক্ষণ্য জশ্মে না বটে, কিন্ত ইহার] 

ছর্বল হইয়। পড়ে। , 
৩৬। এই পীড়া কদখচিৎ ঘটিয়। থাকে। ইহ? সচরাচর স্ত্রীলোঁক- 

দিগের ঘটে। সচরাচর জরায়ূর কৌন পীড়া বশতঃ এই. পীড়া 

জন্বে | ইহ! অপ্প নময়ের জন্য থাঁকে ; কখন কখন কয়েক মিনিট 
বা কখন কখন কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত অবস্থিতি করিতে ও দেখ। যায়| 

সাঁতিশয় মানসিক উদ্বেধ জগ্গিলে কখন কখন এই রোগ উৎপন্ন 
হয়| ইহ্ছার পূর্বর্বে আক্ষেপ বাপরে পক্ষাঘাত জন্মে নী! কখন 

কখন শ্বেত (1166) বা পীত (০]1০%) কৌমলতাঁয় রোগী আ্্রীলোক 
বা,পুকষ হউক না কেন এই পীড়ার অদৃশ লক্ষণ উদ্ভব হয়। গ্রহ্থাময় 
পীঁড়ায় মৃত্য ঘটে না।  * ৯ 



১৬] 
৩৭। চিকিৎসা _হিিরিয় পীড়াঁর চিকিৎস। মতে ইহার চিকিৎস! 

করিবে। 

ঈ | গুটিল চি (10990012 010101170165) 

৩৮7 নির্ণয়কারক লক্ষণ__টিউবারকেল জনিত মন্তিকফাঁবরক 

প্রদাহের সমস্ত লক্ষণ ভোগ করত রোগী ক্রমশঃ আত্মবোধ রহিত হয়। 
অক্ষিভারি, ব1 বক্রদৃষ্িং কনীনিক' বিস্তৃত, এবং ফণ্ট্যানেল্ কুক্জ 
(0০৮৩৯) ও উন্নত হুইয়! থাকে । রোশী মুখব্যাদান করিয়া! নিশ্বাস 
ফেলে, নাড়ী ক্ষুদ্র ও কখন কখন বিষম হয়, কিন্ত (টিক 
করিয়া! বসাইলে ইহা দ্রুত হইয়া গ্লীকে। এ. | 

৩৯। হ্াইড্রোসিফ্যালইভ. পীড়ায় ফুঁাীিজ্ঞান ছইয়1 রছে, কিন্ত 
তাহার ফণ্টা9নেল্ বসিয়া যায়, মম্তক শীতল ও বদন মলিন হয়, 

এবং কোঁফবদ্ধ হয় না। চক্ষু পরীক্ষণ যন্ত্র দ্বার] প্রবল ও পুরাতন 

গুটিল মাত্রিকোঁষ পীড়া নির্ণাতি হয়| ইহার প্রবল অবস্থা ঘটিলে 
অপ্টিক্ ডিস্ক, ক্ষীত, চিত্রপত্রের (39621) শির। প্রসারিত, ও 

ইহ1 হইতে সিরম্ উৎস্যষ্ট হয়| কোঁন কোন সময়ে নাঁড়ীময় ত্বকে 
(01০79) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, গেোঁলাকাঁর, স্পফ গুটি দেখা যায় । পুরাতন 
রোগে অপটিক্ ডিস্ক. মধ্যে সিরম্, রক্ত ও মেদকণণ উৎস্য্ট হয় | 

৪০| এই পীড়া প্রায় শিশুদিশেরই ঘটিয়! খাকে | তাহাদের এই পীড়। 

জন্মিবর পুর্বে বমন, কোষ্টবদ্ধ, চক্ষের ভ্রদ্বয় সঙ্ক,চিত, ও নাঁড়ী দ্রুত হয়, 

মস্তক উষ্ণ ও পৃষ্ঠ দিকে কিঞ্চিৎ নত হুইয়! খাকে | তাঁহার! নিফকণ হয়, 
থাঁকিয়! থকিয়! চিৎকার করিয়। উঠে, আলোঁকদিকে চছিতে পরে না, 

কোন শব্দ শুনিলে চমৃকিয়1 উঠে,-স্থিরভীবে থাকিতে চাঁছে ও ঘন ঘন দীর্ঘ . 
নিশ্বাস ত্যাগ করে| বয়োঁধিক শিশুগণ পীড়াঁর প্রথম হইতে মন্তকে 
বেদন!র কথা বলিয়। থাকে; ও তাহাদিগের কোন কোন সময়ে পীড়ার 

পুর্বে আক্ষেপও ঘটিতে দেখ! যাঁয়। পীড়ার শেষানস্থায় রোঁশী 
অত্যন্ত অচৈতন্য হয় ও নিস্তেজক্ষত।ব1 আক্ষেপ প্রযুক্ত প্রাণ ত্যাগ করে। 
বলের হীনতা?, পরিশ্রম করিতে অনিচ্ছা, অনক্ষুপ্নতা, কাঁশি ও অন্যান্য শরীর 
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পতনের লক্ষণ পীড়া জশ্মিব।র কএক সপ্তাহ ব1 কখন কন রুএক' মাল 
পূর্বে ঘটে | শগুমাল ব1 ক্ষয়কাশ পীড়া বংশীনুসাঁরী ' হইলে এই 
পীড়া উৎপন্ন ছয় | এই পীড়াঁর দেখবর্বল্য, আহারাভাব বা উদর1ময় 

জনিত দেধর্বল্যের ন্যায়| 
৪১। চিকিৎসা বয়ঃক্রম অনুসারে নরেন ওষধ, (যেমত ক্যঁলোঁ- 

মেল্ ও জোলাঁপ); অ+য়োঁডাইড্ অফ পট্যাঁসিয়ম্ ও টিং একৌনীইট. দিতে 
পার যায় | মস্তকে শীতল জল ব্যবহার করিবে । দত্ত উঠিতে দেখিলে 
মাড়ি কর্তন ঝরিয়1 দিবে | নিম্ভেজ হইলে উত্তেজক ওষধ প্রয়োগ 
করিবে । যদি লক্ষণ গ্রাবল 'ন1 হয়, ইাইপোঁফস্ফাঁইট্ অফ লাইম বৰ 

সোডা ও বার্ক দিবে | কড.লিভীর্্* অইল্ ব্যবহুখর" করিলে উপকার 
দর্শে | সমুদ্র বার়ূসেবন এরর ছপ্ধপাঁন ব্যবস্থেয় | 

অপম্মারু (15১4)৯) 

নির্ণয়কারক লক্ষণ_রোগী অকস্মাৎ ভূুতলে পতিত হয়, 

আস্ববোঁধ রহিত হয়, তাহার মুখের আকৃতি বিকৃত, কনীনিক1 প্রসীরিত 
ও হুস্তুণিদাদি আক্ষেপ যুক্ত হয় | পেশীর বলকরাঁক্ষেপ (1০07019 
81)8518) 5 পরে রুন্িকি আক্ষেপ (0197010 স1)81009 ) ঘটে | ওষ্ঠাধর 

নীলবর্ণ হয়, মুখ্ হইতে ফেণ! নির্থীত হয়, এবং জিহ্ব। দন্তের মধ্যে দেখ 
যায়| কখন কখন নাড়ীর স্পন্দন বিলুপ্ত হয়| 

৪৩ | মন্তিষ্ষীয় পীড়া, অন্য কৌন যন্ত্রের উত্তেজন ( 177151007) ) ব। 
উপদংশ বশতঃ এই পীড়া জন্মে! ইহ+ কুলক্রমাগীতও হইয়1, থাকে । 
পীড়া ঘটিবাঁর কিঞ্ৎ পুর্বে রোগী এক প্রকার বৈদন| বা শীতীন্ৃভব 
করে, যাঁছাঁকে সচরাচর, অর। (47) কৃছিয়া খাকে | এই ভাব 

শরীর ষ1 হস্তপদাঁদির কোন স্থান হইতে উদিত হুইয়1 ক্রুমে মস্তকে উঠে 
ও তথায় উঠিলে রেখশী মুচ্ছিত হয় | কখন কখন পীর়্াঁর পুর্বে রোগীর 
মস্তক ঘৃর্ণিত হয়, শিরোগ্রহ ঘটে ও হস্ত পদাঁদি খেচিতে থাকে | সচরা- 
চর রোশী প্রথমে এক প্রকার ক্রন্দনব্' শব্দ করিয়া থাঁকে? যাকে 

এপিলেপ-টিক্ ক্রাই (79106 ০2) কছে। তাহার. শ্রী্াদেশ এক 
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পাঁর্খে নত হয় ও আঁরুতির বিরুতি জঙ্গে | কোন কোন সময়ে রোগী 

কিয়ৎক্ষণের জন্য আত্ম বোধ রহিত হয়ঃ ভূতলে প্রায় পতিত হয়ন। 

ও তাহার আক্ষেপ হইতে দেখা যায় ন | কখন কখন আক্ষেপের পর 

ভয়ঙ্কর প্রলাপ ও কখন কখন অপ্ধাঙ্গাক্ষেপ' (11)01)1০015) দৃষ্ট হয়। 

অক্ষি গৌলক ঘুর্ণিত হয়, মল মুত্র ও কখন কখন শুক্র ত্যাগ হয়ঃ এবং 

শ্বাস প্রশ্বান সশব্দ ব1 একেবারে বদ্ধ হয় | | 

8৪ | হিব্টিরীয়। রোগে পরার অপ্ম্মীর পীড়ার ন্যবখর লক্ষণ হইতে 

দেখাযায়| যদ্দ্ারা ইহ" নির্ণীত হয় তাঁহ। নিম্মে লিখিত হইল। 

হিষ্টিরীয়া । | এপিলেপ্সি ! 
১ | এই-পীড়া প্রণয় জ্ীলোক- ৃ ১।জ্ী পুকষ উভয়েরই ইছ1 

দিগের ঘটে, ও ইহাতে রোগী ূ হইতে পারে ও রোগী ইছণতে একে- 

একবরে আত্রবোঁধ রহিত হয় না| : ঝাঁরে আশত্ম বোঁধ রহিত হয়| 

২। মুখে শীতল জলের ঝাঁপ্ট! ২। ইহাতে তাহ? পারে ন।। 
মারিলে রোগী তাহা জানিতে 
পারে। 

৩। যেআক্ষেপ ঘটে তাছ। ৩।| আক্ষেপ ইচ্ছাধীন নহে ও 
এক প্রকার ইচ্ছার বশীভূত হইবে | প্রায় রাত্রিকালে ঘটে | 
এই আক্ষেপ প্রায় রাত্রি কালে 

টিতে দেখ। ঘাঁয় ন। 

৪ 1. জিহ্ব1 দত্তের মধ্যে থাঁকে ৪1 ইহাতে খাকে। 
নব]. | 
৫ | হুদ্ধেপন) বক্ষঃস্থলের বাঁম 
পার্খ্বে বেদন1»॥ এবং .?গুদেশে 
পেষণ বোধ পীড়ার আক্ষেপ 
ব্যবস্থিত কালে ঘটিতে দেখা যায়। 

8৫| আক্ষেপ জ্বপ্প বা অতিশয় ভয়ঙ্কর হয়! আক্ষেপ ব্বপ্প হইলে 

ফরাসী বদশীয় চিকিৎসকগীণ ইহাকে পেটি মাল (০৮৮ 2191) ও ইছ। 
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ভয়ঙ্কর হইলে ছে। মাল (ঢু 1101) কহিয়া থাকে | আক্ষেপ' ছুই বা1তন 

মিনিটের জন্য অবস্থিতি করে বখ কএক 'ঘণ্ট1 থাকিতেও পারে | পুনঃ 
পুনঃ পীড়া আক্রমণ করিলে রোগীর স্মরণ শক্তি বিলুপ্ত হয়, মস্তি 
মধ্যে রক্তআঁব,ক্ষণিক ব1 চিরস্থায়ী দারা ব্বুদ্ধির হান (1)070808) 

ও জড়তণ (11০০৮) ঘটে ! ৮ ৃ 

0 8৬| চিকিৎসা আক্ষেপ কালে রোগীকে শয়ন করাইয়া! রাঁখিবে 

ও গীত্রের বস্ত্র খুলিয়। দিবে | গুছ মধ্যে বায় প্রবেশ করিতে দিবে। মস্তক 

উন্নত করিয়! রখিবে | মস্তকে শীতল জল ব নানিকা মধ্যে নস্য দিলে 

কখন কখন উপকার দর্শে। রে শগীর জিহ্বায় অধঘাঁত নব লাঁঙে এই অভ্ভি- 

প্রায়ে কষ্ট বা ড্পি মুখ গহ্বর মধ্যে লাগাইয়া রাখিতে পন! যায়| 

আক্ষেপ ব্যবধান কালে চিকিৎসা |__ত্রৌমীইড্ অফ্ 'পট্যাসিয়ম্ 

বেলেডোঁনণ 1 এট্রৌপিয়। সেবন করাইবে বা এট্রৌপিয়! ত্বকের নিম্নে 

পিচকাঁরি করিয়। দিবে | কুইনীইনন; লে লবণব1 জিঙ্কলবণ) কড্লিভার্" 
অইল্, হাইপোফস্ফাঁইটু অফ সোভ1 ব1 লাইম্ঃ পুর্টিকর পথ্য ও ছুষ্ধ 

ইত্যাদি দিবে | শীতল জলে মান বাঁ লবণাক্ত জলে গীত্র প্রক্ষালণ 

কর1ইরে | ক্ষয় প্রাণ দন্ত; কলমি বা অন্য প্রকার উত্তেজন দূরীক্কত করিবে | 
অন্যান্য ওষধও কখন কখন ব্যবহৃত হয়। 

খা! রোগার প্রলাপ হয়| 

৪৭1 ইহ স্মরণ রাঁখ। উচিত যে কখন কখন কঠিন জ্বরে রাত্রি কালে 
রোগীর প্রলাপ ঘটে, তাহ দেখিয়া মন্তিষ্ষের কোন প্রকাঁর যথার্থ 
পীড়1 জন্ষিয়াছে মননে কর1 বিধেয় নহে | কখন কখন অন্তঃকোঁ্ঠের 

(7১০০৮) (যেমত ফুসুফুসি, যক্ৎ) 'প্রদ্টহ হইলে প্রলাপ হইতে 
দেখ যায়| যুবক দিশগের মন্দীগ্রি হইলে ক্ষণিক প্রলাপ, ঘটে। মাদক 
ওবধ দ্বারাও ইহা! জন্মে 1 'প্রলাঁপ ঘটিতে দেখিলে ফুস্ফুনি ও হৃৎপিগু 
বিশেষ রূপে পরীক্ষণ করিয়] দেখ! উচিত, কেনন! কখন কথন ফুস্ফ্কসি ও 
হুৎপিগু প্রদাহ যুক্ত হইলে যদি প্রলাপ ঘটে তাহ? হুইলে ইহ! অপরাপর 

লক্ষণ সমুহ অপ্রকাশ্য করিয়। বাঁখে ! যে সকল পীড়ায় প্রলাপ একটী 
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প্রধান লক্ষণ বলিয় গণ্য হয় ও ইহ! অহোরাঁত্র অবস্থিতি করে তাহ? 

নিম্নে লিখিত হুইল । টাঁইফম. ও টীইফইড. জর দ্বয়ে, প্রবল মস্তিক্ষাবরক 
প্রদাহে এবং কম্প প্রলাপ রোগে (131 সম) (খখেস্) প্রলাপ ঘটিয়। 

থাঁফে। ইহার] প্রবল প্টীড়। বলিয়। গণ্য হয়| 

মিনিনজাইটিস্ (41 01):2)011015) 

৪৮ | নির্ণয়কারক লক্ষণ--যদি রোগীর ভয়ঙ্কর প্রলাপ ও তুসহ 

মন্তকে প্রবল বেদন| ও সময়ে সময়ে ইহ'র বৃদ্ধি হয়ঃ অলোক ও শব্দ 

অসহা, কনীনিক' সন্কচিতঃ নিদ্রী রহিত, রোগী সাতিশয় অস্থির ও 

তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হয়ঃ যোজক ত্বক (007071000৮৩) অ্খরক্ত, মস্তক উষ্ণ, 

নংড়ী দ্রুত ও কঠিন, জিহ্বা লেপ যুক্ত, আহার করিব মাত্র বমন ও 

কৌঁষ্ঠ বদ্ধ হয় তাহ হইলে প্রবল মিনিন্জইটিস্ ঘটিয়াছে জানিবে | 
৪৯ | মস্তকে আঘাত, মদ্যপান, উপদংশ, প্রবল বাতরোণগ, মনের 

অতিশয় উদ্দেশ, নাসিক ব1 কর্ণের পীড়া ও ক্ষয়কশ ; এই সকল হইলে 

এই পীড়া উৎপন্ন হয়, এজন্য কি কারণে হইয়াছে তাহ] বিশেষ করিয়। 

দেখিবে ! 

৫০1 পীড়াঁর প্রথমাঁবস্থীয় কম্পন, পরে শিরেব গ্রহ, বমন) তক উষ্ণ ও 

শুক্ষ এবং স্বর হয় |যদি রোগীর ইহাতে মৃত্যু হয় তাহ হইলে মৃত্যুর পুর্বে 

শিরঃপীড়া কমিয়! আঁইসে, রোগী খেচিতে থাকে ব। আক্ষেপযুক্ত হয় 
ও অচৈতন্য হুইয়। থাঁকে | তাহার নাঁড়ী ক্ষুদ্র ও স্ত্রবৎ এবং জিহবা শুক্ক 

ও কপিশ বর্ণ হয় | মস্তিফে সায়বিক বেদনা (2২507411%) জ্বর ও 

প্রলাপ এবং বমন দেখিলে এই পীড়া সন্দেহ করিকে। 

৫১ | মন্তি্ষের কুক্জ প্রদেশ প্রদাহিত হইলে নিশ্ন লিখিত লক্ষ 

দেখা যাঁয় | রেশ্রগীর কম্পনও শিশু হইলে আক্ষেপ হয় /ত্বক উষ্ত-ও শুষ, 
নাঁড়ী কঠিন-ও দ্রুত, কোষ্ঠ বদ্ধ হয় এবং শিরোগ্রহ ঘটে।. মুখ উজ্জ্বল, 
ও পরে মলিন হয়ঃ যৌজকত্বক আঁরক্ত হয়, অক্ষি জলে ভাষিতে থাকে, 

ভয়ঙ্কর প্রলণপ, অস্থিরতা, পৈশিক আ কুঞ্চন, বক্র দৃষ্টি এবং বমন হয়| 
তিন চারি*+দিকস পরে জ্বর কমিয়1 আইসে, তখন নাঁড়ী বিশৃঙ্খল হয়, 
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জিহ্ব! কপিশ ও শুক্ষ, রোগী ৪০০০৪ ও ছুই এক.দিবস পরে সাতিশয় 
নিস্তেজ হইয়। পড়ে | ' 

৫২। মন্তিক্ষের অধোদেশ প্রদাহিত হইলে নিম্ন লিখিত লক্ষণ সকল 

দুষ্ট হয়| কিন্তু ইছ1 নির্ণয় কর1 অতি স্ুকঠিন | নীড়াঁর আরন্তে প্রলাপ 

ঘটে, জ্বর প্রবল, কনীনিক? সঙ্গচিত, উন্মাদ (1815774) » ও নড়ী দ্রল্ত 

হয়, রোগী দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করে, অট্চতন্য হয় ও সংন্যাদ পীড়া 
হইলে যে রূপ মৃত্যু হয় সেই রূপেন্মরিরাযার | কোন কৌন সময়ে তাহার 

শিরেআ্রাছ, বমন5 কোঁ্ঠ-বদ্ধ, বক্রগ্রীব1 এবং ক্ষুধা মান্দ্য হয় ও রোগী, 

বিশ্রাম করিতে ইচ্ছ। করে, পরে তাহার অবল্যত1, পরিক্ষার বুদ্ধি, 

নাড়ী ও তক স্বাভাবিক হয়; শিরো্রিহ উপশম হ হয় না, এক৫ রোগী 
অচৈতন্য হইয়! প্রাণত্যাণ করে। 

৫৩| ডিউরখ মেটার প্রদীছিত হইলে নিম্মুলিখিত লক্ষণ সকল প্রকাশ 
পায়। মস্তকে আঁঘাত লাগিলে, ও মন্তিক্ষাবরকাস্থির পীড়া বিশেষতঃ 
শঙ্খাস্থির প্রস্তরাংশ 0১৩17১।৭) বা শতপণকাস্থি (15107)817) পীড়িত 
হইলে এই পীড়া উৎ্প'দিত হয়| শিশুদিশের নাসিক ব। কর্ণের পুরাতন 

.পীড়। ঘটিলে ডিউর| মেটাঁর প্রদাহ যুক্ত ছয় ও রোগী প্রাঁণত্যাগ করে। 
৫৪ | মন্তিক্ষের পীড়া, মন্তিষ্কাবরক পীড়। হইতে কি রূপে নির্ণয় 

করিতে হয় তাহ।'নিম্ত্ে লিখিত হুইল | 

মন্তিষ্ষের পীড়া? মন্তিফাবরক পীড়া! 
১ ইহাতে সাতিশয় যন্ত্রণা দায়ক ১| ইহণতে শিরোগ্রহ "যন্ত্রণ। 

শিরো গ্রহ হইতে দেখা যায় না| দাঁয়ক হয়| 

'২| অর্ধাঙ্গাক্ষেপ (11070116817) ২1 কিছু দিবস অতীত ন। 

ও অধক্ষেপ পীড়া আরন্ত হইলেই হইলে অর্াঙ্গাক্ষেপ শ্ঘটিতে দেখ' 
ঘটিতে দেখ যায়| * যায় না] 

৫৫1 টাঁইফইড, টাঁইফস্ জবর, এবং প্রবল উন্মাদ (4০006 012817) 
মন্তিকীবরক পীড়া হইতে কি রূপে বিভিন্ন করিতে হয় তাহা নিশ্বে লিখিত 

হইল। 



| ২২ | 

মাস্তফাবরক | আব্রক জ্বর !| মোহুক জ্র। | প্রবলডন্মাদ। 

পীড়া । | | 
১। উদরাময় : ১| উদরাময় ১ | বিড় ১। জিহ্বা অ- 

পীড়া হয় না। | পীড়া হষ। বিড়ে প্রলাপ পরিক্ষার, শি- 
| (1 0 610)117) 0 র রেখগ্রছ, তৃষ। 

1০117010107) হয়) ; ও বমন হয়না: 

র প্রলাপ সাঁতি- ৷ নাড়ী স্বপ্প চ- 

ৃ শয় ভয়ঙ্কর হয়! ঞ্িল হয়। 
| ূ না। ূ 

২। শিরো গ্রহ র ২| জ্ষপ্প শি- ২| বলহীগত। 
সাতিশয় যন্ত্রণা | রৌগ্রহ হয় | প্রথম অবস্থা ই 
নাকি তেই লক্ষিত হয়। | 

০ 8৮5৮ উপর 
৷ না। এক প্রকার ঈষৎ, 
৷ লোহিত ব্রণ 

কণ্ু লক্ষিত হুয়। 

৪ ত্বকেরউপর ; ৪| ত্বকের উ- 
কোন প্রকার ; পর গ্োলাধী | 

কণ্ড,লক্ষিত হয় বর্ণের কণ্ড ল- | 
ন1| ক্ষিত হয়| 

পু ৫ | পীড়া ত্র- 
মশং প্রকাশ 

পায়? 

৫৬।. চিকিৎসা ক্যালমেল্ ও জেংলাপের গু"ড়া, পরে সল্ফেট, 
অফ্স্যাথনিসিয়! ) জোঁলাঁপ ও সোনা মুখির পাত; ক্যাঁলমেল্ ও স্ক্যামনি 

বা! জোঁলাপ) এন্টিমনি ও সল্ফেট্ অক্ ম্যাধনিসিয়।; জয় পালের তল? 

এরগু ও'তার্পিন তৈলের পিচকারি এই সমস্ত ওষধ ব্যবহৃত হয়। এই পীড়ার 



| ২৩]. 
অন্য প্রকার চিকিৎসা অপেক্ষা! বিরেচক ওষধ দ্বার? বিশেষ উপকার 
দর্শে। আঁয়োডীইড. অফ্ পট্যাসিয়ম্'ও টিংচর. একোঁনাইট্ ব্যবহার 
করিতে পার! যাঁয় | মস্তক কেশ শূন্য করিয়! তাহাতে বরফ..বা শীতল 
জল দিবে | রোগীকে হুপ্ধ ও ভাত খাইতে দিবে) রোগী নিস্তেজ হইয় 
পড়িলে উত্তেজক ওঁষধ যেমূত আমোনিয়া) স্পিরিট অফ. ইথার? ব্র্যাড) 

বিষ্টি ও হুগ্ধ ব্যবহার করিবে । কেহ কেহ রক্ত মোক্ষণ; অতি বিরেচক 
উষধ) এন্টিমনি) পারদ) ডিজিটেলিস্ ও করোটীতে বেজ্েম্ত]ুর] বা 

টাটার্ এমেটিক্ মলম প্রয়োগ করিতে কহেন | 

কল্প প্রলাপ (1)0118070 17071678) 

৫৭ নির্ণয়কারক লক্ষণ 1_যদি প্রলাপ, ও তৎকীলে রোথী 

সাতিশয় অস্থির হয়, নিদ্রা! বাইতে না পারে। খেয়াল দেখে, তাহার হস্ত 

কম্পিত হয়, বদন মূলিনঃ ত্বক ঘম্ম যুক্ত, নড়ী ছুবর্বল ও দ্রুত, জিহ্বা আর্দ্র 

ও লেপ যুক্ত» রোগী সর্বদা বিড়বিড় করে এবৎ শঙ্কা যুক্ত থাকে? 
তাহ! হইলে কম্প প্রলাপ ঘটিয়খছে জানিবে | 

রোগীর পুর্ব বিবরণ দ্বার! বুঝিতে পারিবে যে, রোশী পুর্বে 
অধিক পরিমাণে মদ্যপান করিত।, অচরাঁচর এই পীড়া মিনিন্জাইটিস্ 
পীড়ার সহিত ভ্রম হুইয়| থাকে কেনন। মিনিন্জীইটিস্ পীড়াও মদ্যপান 
বশতঃ ঘটে | কিরূপে ইহাদের গ্রভেদ নিরপিত করিতে হয় তাহ। 
নিম্নে লিখিত হইল | 

কম্প প্রলাপ ॥.. 'মিনিন্জাইটিস্। 
১| সাতিশয় শিরোগ্রহ হয় ১| সাতিশয় শিরো গ্রহ হয় | 

| ৃ 

২| নাড়ীহূর্বল ও দ্রুত হয়। ২।| নাঁড়ী দ্রুত ও কঠিন হয়। 
৩। মস্তক উষ্ণ হয়। 

৪ | প্রবল উন্মাদ'ঘটে। 



| ২৪ 
২৮| কোঁন কৌন সময়ে সীসক ধাতু দ্বার! শরীর বিষাক্ত হইলে কল্প 

প্রলাপ ঘটিয়া থাকে; কিন্ত ইহাতে অন্যান্য লক্ষণ বর্তমীন থাকে। 

সীসকপাতু দ্বার! শরীর বিষীক্ত হইয়াছে কিন তাঁহ। সহজেই বুঝিতে পারা। 

যায়। ইহ1 হইলে মাড়ির উপরিভাগে একটী নীলবর্ণ রেখ! দেখা য'য়॥ 

সীসক শৃল ব1 পক্ষাঘাত ঘটে এবং র'ত্রিকালে প্রলাপ ঘটিয়। থকে 
অতিশয় কম্প প্রলণপ হইলে মৃত্রে সল্ফেটম্ ৪ ইউরিয়াঁর পরিমাণ বর্দিত হয় 

এবং ফস্ফেটস কমিয়া আইনে। ফিনা হাট স.(1074171017) রোঁখেফস্ফেটুস 

বর্ধিত হয়| রোগীর গাঢ় নিদ্রা! হইলে ২৬ বা৪৮ ঘন্টার মধ্যে রোগ 
আরোগ্য হয়। কিন্ত কখন কখন তাঁছণ ন1 ঘাটয়! মানসিক আঁশঙ্ক! ও 

সন্দিপ্ধত1 বাঁড়িতে থাকে; বিডবিড়ে প্রলাপ ও মব্সল্টস্ টেন্ডিনম্ 
ঘটে; রোগী নিস্তেজ হইয়। পড়ে, পরে আঁক্ষেপতুক্ত ও অচৈতন্য হর 
এবং রোগী ৭৮ দিবমের মধ্যেই প্রাঁণভ্যাথ করে| 

৫৯ | চিকিতসা রোগীর যাহাতে নিদ্রা! হয় এমত চেষ্ট। করিবে। 

মধ্যে মধ্যে তীহাকে বরফ খাইতে দিবে; লবণীক্ত ওউষধ$ ভুঙ্গ : 
ব্রাণ্ডি অগড সছিত দিবে; বা ইথার, ব্রাঁণ্ডি ও বার্কঃ বা মর্ফিয়। 

ক্লোৌরোফরম্ ও ইগ্ডিয়ান্ হেম্প ব্যবহার করিবে | মব্ফিয়৷ পিচকারা 
করিয়। ত্বকের নিম্ষে দিবে | রোগী।র নিকট দুই এক জনকে থাকিতে 
কহিবে | যেঘরে রোগী থাকিবে তখাঁয় আলোক প্রবেশ করিতে দিবে 
না, ও যাঁছাঁতে কোঁন গোল ন ছয় ভাঁহা। করিবে | কখন কখন শীতল 

জল মস্তকে দিলে বা শীতল জলে স্নান করাইলে উপকার দর্শে। 

উত্তেজক ওষধ ও অহিফেন অধিক পরিমাণে দেবন করাইলে অনিষ্ট 
ঘটে। 

৬০| গাঁ? মাননিক ক্রিয়ার ব্রম্ণ্ণং বৈলক্ষণ্য (€71:70712] 

10101170110) 0 70001)621] 1১০%)*-যে সকল পীড়ায় মানসিক 

জ্িয়র ক্রমশঃ বৈলক্ষণ্য জন্মে তাহ? নিম্নে লিখিত হুইল | মর্লিক্ষের 
পুরাতন কৌমলতা' (07071 901102)11)0) ) পুরাতন মস্তিকফাবরক প্রাদছ 

(0700710 010011007115) ও উন্বশদাক্ষেপ রেগে ইহ ঘটিয়। থাকে | 



ূ | ২৫ ]. 

মস্তিক্ষের পুরাতন কোমলতা (7০41০ ০00) 
৬১। নির্ণয়কারক লক্ষণ-যদি রোগীর মানদিক ক্রিয়ার ক্রমশঃ 

বৈলক্ষণ্য জন্মে, যে সকল ঘটন1 সম্প্রতি ঘটিয়াছে তাহা সে স্মরণ 
রাখিতে না প'রে' সাতিশয় নিফকণ হয়, মুখ দেখিলে কোন ভাঁব 

প্রকাশ পাইতেছে এমত বোধ না হয় এবং জামান্য প্রকার উদ্বেগ মনো- 
*মধো উদিত হইলে হাস্য বা. ক্রন্দন করে, এবং শিরো গ্রহ ও মস্তক ঘূর্ণন 

সর্ববদ] বর্তমান থাকে, তাহা! হইলে পুরাঁতন কোমলত' জন্থিয়াছে জানিবে। 

৬২| ইহ|প্রীয় প্রবল কেঞ্মলভাঁর পর ঘটে | মস্তি মধ্যে রক্ততআাঁব 

হইলে, মস্তিষ্ীর ধীন্তবহণ নাড়ীর পীড়া,বা উহ৭ সংযত ফাইত্রীন কণ! দ্বারা 
অবক্দ্ধ, শারীরিক ক্ীণভ, সাতিশয় মানসিক চিন্তখ পুনই, পুনঃ প্রবল 

পম্মারিক আক্ষেপ, মস্তিষ্কের রক্ষাপ্রিক্য ও উপদংশ ও মস্তিক্ধে গুটী 

বা অন্য প্রক'র অর্ধ,দ জন্তিলে এই পীড়াম্উৎপন্ন হয় | 

৬৩। চিকিৎন1 কৌন কার্যেরই হয় ন1| 

১৪। পুরাতন মস্তিফাবরক ঝিলী প্রদীহ (0107)0 81০ 
11191115)-_মস্তিক্ষের কৌমলতা। ঘটিলে যে সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হয় ইহাতেও 

সেই সমস্ত ঘটে | কিন্তইহা'তে শিরোগ্রাহ ও মনঃক্ষুন্নতা সাতিশয় হয়। 
রোগী অত্যন্ত,নিক্ষকণ হয় এবং সময়ে সময়ে তছার প্রলাপ ঘটে। 

পক্ষাঘাত পুর্বে বা পছর ঘটে নী। মস্তকে আঘাত, প্রবল বাত 

রোগ বা উপদংশ হইতে এই রোগ জন্মে | 

দ্বিতীয় বিজ্ঞাগ 

| স্পন্দনকর শক্তির বৈলক্ষণ্য | 
,৬৫| পক্ষাঘাত রোগে স্পন্দনকর শক্তি হুঁস হয় বা ইহ একেব!রে 

কমিয়1 যায়; কিন্ত আক্ষেপ ঘটিলে এ শক্তি বর্ধিত হয়" 
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স্গননকর শক্তির হাস বাধংস 1 

৬১| স্পন্দন শক্তি বিনষ্ট হইয়াছে কিন! ভাঙা জাঁনিবার অনেক 

উপায় আছে। পীড়িত ব্যক্তিকে আক্রীস্ত হস্ত ব। পদ নাঁড়িভে কহিলে 
সে উহাতে অশক্ত হয় | দি মুখের এক পার্থ পক্ষাঘাত যুক্ত হয়, তাহ 
হুইলেহরোগীকে হাস্য করিতে বলিলে, হাস্য করিবার সময় আ'ক্রা্ত 

পেশীচয় সুস্থ পেশীর দিকে আকুষ হইতে দেখ যাঁয়। রিফেক্স অর্থাৎ 
প্রত্যারত্ত ক্রিয়ার কৌন বৈলক্ষণ্য জন্বিয়াছে কিন! তাহ! জানিবার জন্য 
পায়ের তলায় হাত দিয় সুস্থরি দিতে হয়, যদি প1 নর়্ে তাহ। হইলে 

উহার কোন বৈলক্ষণ্য জন্মে নাই জাঁনিবে | কখন কখন তাড়ি (:০৫- 

04015)" দ্বারাও উহ পরীক্ষণ করণ হয়| পক্ষাধাতযুক্ত স্থানের পেশী 

সমূহ আঁক্ষেপযুক্ত ব] সঙ্ক-চিত হয় কিনা) ও তাঁা। পীড়ার কৌঁন্ অবস্থা? 
হুইতে ঘটিতেছে:ইহ1 বিশেষ করিয়। জাঁনিবে। 

৬৭। স্পন্দনকর শক্তির ব্যতিক্রম জন্ষিলে স্পর্শেক্দ্িয় শক্তির ও দোঁব 
জন্মে | নিন্ন লিখিত কএকটী রোখৌ স্পন্দনকর শক্তি বিলুপ্ত হয়। 
উন্মাদাক্ষেপ ব। অর্ধীন্গাক্ষেপ পীড়া ঘটিলে ব1 মস্তিক্কে অর্ক,দ জন্মিলে 
ইহ1 ঘটিতে দেখা যায় | কশেককা মজ্জীর পীড়ায় অর্থবৎ শি্বার্দ?- 
জঁক্ষেপ (1১70)য্25) ও অসম গীতি শক্তি (15900700157 11) 

পীড়াঁতেও ইহ! ঘটিয়। থাকে। 

অ। অর্থাজ্াক্ষেপ (1100)11)10017) 

৬৮। নির্ণয়কারক লক্ষণ 1 যদি মুখ, জিহ্ব| ও শরীরের অর্ধভাগা 
আক্ষেপযুক্ত, মুখ মণ্ডল এক পার্থে বক্র ও অনাক্রাস্ত দিকে আকুষ্ট হয়, 
কথ অস্পষ্ট হয়, ও জিহ্বা" বহির্গত করিলে ইনার অগ্রভাগ আক্রীন্ত 

পার্খে আনীত হয়, তাহা! হইলে হেমিপ্রিজিয় ঘটিয়াছে জানিবে। 
৬৯1 এই পীড়। অকম্মাৎ জন্বে| পীড়। জন্মিবাঁর পূর্বে সংম্যাস রেখখের 

লক্ষণ" প্রায় দৃষ হয়। কখন কখন রোগী অকল্মাৎ বাকৃশক্তি ও 
স্পন্দনকর শক্তি রহিত হয়, কিন্তু আত্মবোধ রহিত হয় না| রোগী 
ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করে, বা! ইহ? হইতে তাহার মস্তিষ্ষের কোমলতা 
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উৎপন্ন হয় | যদি আরোগ্য লাভ করে তাহ! হইলে বাঁহুদেরশ সর্বশেষে 
লুপ্ত শক্তি'প্রীপ্ত ছয় | কিন্ত যদি বাহুদেশ অগ্রে উহ প্রাপ্ত হয় তাহা 

হুইলে উহ কুলক্ষণজানিবে | 
৭০ | হিথ্টিরিয়া, কোরিয়।, অপস্মীর, মস্তিন্ক্ষর কোঁমলত ব1 উহ্ীতে 

স্ফে'টক বা অর্ধ্দ জঙন্মিলে কিন্বী৷ মন্তিচ্ছে রীস্তআব "হইলে এই রেখগ 

উৎপন্ হয় | যদি কোরিয়। হইতে রোগী উদ্ত, ত হয়, তাহ? হইলে পীড়। 
ঘক্টবর পৃর্ধে এ পীড়াঁর ন্যায় পেশীর স্পন্দন হইতে দেখ যাঁয়। 

অপন্মার রেগে যে অর্দশঙ্গাক্ষেপ দেখ। যায়, তাহ অস্প সময়ের জন্য 

অবস্থিতি করে কিন্তু পুনবর্বার ফিট (7) অর্থাৎ আক্ষেপ জঙ্গিলে এই 
রোগও পুনর্র্ধার উৎপন্ন করে। গুল বাঁু অর্থাৎ হিষ্টিরিহশ জনিত 
পক্ষাঁঘথাতে মুখ ব1 বখকৃশক্তির কোন বৈলক্ষণ্য ও সমস্ত পীশ্খদেশ সম- 
ভাবে পক্ষাধাতযুক্ত হয় না; কিন্ত হিষ্টিরিয়ার অন্যন্যে লক্ষণ প্রকাশ 

পায়। যদি মস্তিক্ধের কোমলতা প্রযুক্ত অর্ধণঙ্গাক্ষেপ জন্বেঃ তাহ1 হইলে 

রোগী আত্মবোধ রহিত হয় ন1; এবং তাহাঁর আ'ক্রান্ত স্থামের পেশী গুলি 
শিখিল হয়| পীড়াঁর পূর্ববে শিরো গ্রহ, মস্তক ঘূর্ণন, মানসিক শক্তির 
ক্ষীণত।. ব1 নিফকণ স্বভাঁব্ দগ্ধ! যায় ; হৃৎপিণ্ডের গতি ছূর্র্বল হয়ঃ 
ও রোণী যুবক হইলে হৃদূকপণট সচরাচর পীড়িত দেখিতে পাওয় যায়| 
মস্তিষ্কে রক্তআ্রার হইলে পক্ষাঘ।ত ঘটিব।র প্রারন্তে রোগী আত্মবোধ 
রহিত হয়, আক্রান্ত পার্থের পেশী সঙ্কচিত হয়, এবং সচরাচর 
মুত্রপিগ্ডের দানাময় পীড়ার লক্ষণ প্রকাশ পায় ব1 নাড়ী,কঠিন ও স্থূল 

বোধ হয় ও একটী শ্বেতবর্ণ অঙ্কুরীয়বৎ রেখা কনীনিকার- ভুষ্পাঙ্শে 
দেখা যাঁয়। যদি রক্তআব হইতে হেমিষ্সিজিয়। জন্মে, তা! হুইলে 

রোগী শীত্র বাক ও মানসিক শক্তি 'পুনঃ প্রাপ্ত হয়ঃ কিন্ত যদি 
কোমলতা প্রযুক্ত এ রোগ জন্মে তাহ! হইলে মানসিক শক্তি হূর্্বল হুইয় 
রে, এবৎ রোগী অন্যান্য 'শক্তি ক্রমশঃ প্রাণ্ড হুয়। ফদি পীড়িত 
হ্ৃদূকপাঁট হইতে ফাইব্রীণ কণা বা উদ্ভিদবৎ পদার্থ রক্তন্সোতে 
পতিত হুইয়! বাঁছিত হয়, ও ইহা বাহিত হইয়া! ম্তিষ্ষীয় রক্তব' 
নাড়ী অবরোধ করে তাহ! হইলে' হেমিপ্লিজিয়! রোশও জন্মে ।* 
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৭১| মন্তিফে পক্তীধিক্য হইলে হেমিপ্লিজিয়৷ অসম্প,্ণ রূপে জন্মে। কখন 
কখন হেমিপ্রিজিয়! ঘটিব'র পুর্করবে কৌন বিশে স্নায়ুর ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য 

হইতে দেখ] যায়| কখন কখন শীতলতী' প্রযুক্ত পৌর্টিও ভিউর 
স্নায়ুর পক্ষাঘাত হয়; এ রূপ ঘটিলে রোগী চক্ষু মুদিতে বাঁ কপালের 
ত্বক স্ক,চিত করিতে অশক্ত হয় কারণ ইহাতে অর্বিকিউলাঁরিস্ (071১- 
00185) পেশীর পক্ষাঘাত জন্বে। মস্তিক পীড়া হইতে পক্ষাঘাত 

জন্বিলেঃ তাঁড়িৎ সংযে!গে যেরূপ পেশী কম্পিত হয়, ইহাতে সেরূপ 
হয় না। 

৭২1 যখন যে স্বীযুর পক্ষাঘাত হয় তখন তৎসংক্রীন্ত পেশীর ও পক্ষ!- 
ঘাত জশ্গে। যদি তৃতীয় স্!য়ু পড়িত হয় তাহ। হইলে চক্ষের উপর পাভ 

উদ্থিত করিতে পার যায় না» কনীনিক" প্রমীরিত হয় ও বাহ্যভাঁবে 

টেরক হয়| যদি. পঞ্চম স্রায়ুর এরূপ ঘটে, তাহা হইলে আ'ক্রবস্ত 
পাশ্রের চর্বনক পেশী ( 97 11850071017) অপেক্ষাকত বল- 

হীন হয়| গলাধঃকরণে কষ্ট দেখিলে ভেগম্ (৮52000)ও হীসো। ফ্যারি- 
গ্রিয়াল্ ০ চুর পক্ষাঘ!ত হুইয়)ছে জানিবে। 

পদক, রঅ বর ক্বানের কিঞ্িৎ উচচস্থিত 
মন্তিক্কের এক নগর বিধানোর্পীদান, ( 36৮000) নষ্ট হয় (অর্থাৎ 

সম্মুখ ভ্তত্তের (8110 চান) বায় সত বিপরীত দিশে গমন 

করে) তাহ? হইলে বিপরীত পার্শের মুখমণ্ডল ও শরীর পক্ষ ঘাঁতযুক্ত হয়| 
যদি 'অবঙ্টেে 'নের নিম্ন দেশের এরূপ ঘটে তাহ হুইলে যে পার্থর 

মোক নউ হয়, সেই পার্খেরই পাক্ষাথাত হয় ; কিন্ত মুখের 
নায় গুলি আঁক্রীস্ত হয় না| . 

৭৩| মন্তিষ্ষের কোমলতা জন্মিলে পাঁড়ার“ম্'ক্রমণ কালে পক্ষাঘাতযুক্ত 
পেশী শিথিল হয় | যদি মন্তিফ রক্তগুলা দ্বার উত্তেজিত হয়; তাহ! 

হুইলে পেশী সঙ্কংচিত হয় | মন্তিফ প্রদাছিত ব1 ইহ ক্ষত চিহ্ন দ্বার! 
উত্তেজিত হইলে পেশী প্রথমে শিখিল পরে সঙ্কচিত হয়! পীড়া দীর্ঘ- 
কাল স্থায়ী হইলে আক্রান্ত পেশীর ও ইহার টেগুনম্ সমুহ্থের বিধাশোঁ- 
পা দ'ন পরবর্তন হওয়াতে হস্ত ও পদ সঙ্ক চিত হুইয়। রহে! 
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৭৪1. চিকিৎসা রক্ত মোক্ষণ করিলে হানি জন্ব্দইতে পরে | 

প্রথম প্রথম বিরেচক ওঁষধ যেমত 'স্কাঁমনি ও জোলাঁপ,' ক্যালেশমেল্ বা 
জয়পখলের তৈল ইত্যাদি দ্বার উপকার দর্শে | করোটি ব1 গ্রীবাদেশে 

বেলেস্ত'র ব সিটন্ দ্বার। বিশেন উপকার দেখণ খ্বায় না| শ্বেত কৌম- 
লত! প্রযুক্ত পক্ষাঘাত জন্নিল ওয়াইন্ সরাঁব্ ও পুষ্টিকর পথ্য দিবে | 

কুডলিভার্ অইল্ ? এমোনিয়া ও বার্ক) এমোনিয়ে সাইট্রেট, অফ.আইরন) 

বখ হাইপোঁফস্ফ।ইট. অফ্ সেখভাঁ বা ল'ইম দিতে পারা যায়| * গুলা 

জনিত পক্ষাঘাঁতে মৃহ বিরেচক, $ষধ ঠ বেলেম্তাঁর ? গন্ধক ধুমভিষেক 5 

এবং আাঁয়োডবইড এঅফ্ পট্য!সিয়ম্ দিবে। প্রত্য বত অর্ধান্দ: ক্ষেপে রে; 

হইলে যেকারণ হইতে পীড়া জন্বিয়াঁছে তাহ হু" দুরীক্ত করিবে | 

৭৫1 পীড়া দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, যদি মস্তিষ্ের কোন প্রবল পীড়া 
, না থাকে, তাহ হইলে ফ্টী,ক্নিয়! অস্প মাত্রায় দিতে পাঁরণ যাঁয়। লোঁহ 
ঘটিত বলকাঁরক ওষধ; কড় লিভর্ অইল্$ মদের ঝোল? ও হুপ্ধ খাইতে 
দিবে! কশেককা ও হস্ত পদাদি তাঁরপিন্ তৈলের* লিনিমেন্ট 

ক্যান্খেরাইডিস্ বা এমোনিয়! লিনিমেপ্ট দ্বারা মালিস করিবে | 
পক্ষাধাতযুক্ত পেশী দৃঢ় না হইলে ইলেক্টি,সিটি বা শ্যাল্বেমিসম্ স্বর 
উপকার দর্শে। 

আ। উন্মীদাক্ষেপ (72721818 ০% 01)0 11)82)0) 

নির্ণয়কারক লক্ষণ-_যদি রোগীর মানসিক ক্রিয়া বিক্কত 

হইলে ক্রমশঃ স্পন্দনকর ওস্পর্শেন্দিয় শক্তি লুপ্ত হয়, জিহব। এবং ওষ্ঠাঁধর 
কম্পিত, ও কথা প্রকাশ করণে অশক্ততা জন্মে তাহা! হইলে উন্মাদাক্ষেপ 
ঘটিয়াছে জানিবে | ্ 

৭৭ | ' কখন কখন এই পীড়ার প্রথমাবস্থায় মানসিক ক্রিয়ার স্বপ্প 
বিকার লক্ষিত হয়, কিন্ত বাকৃশক্তির হাঁস ও পক্ষাঘাত ক্রমঞ্ঃ উদ্ভূত, 

হইতে দেখা যায়? আর অপটীক্ স্নায়ুর হ্রাসও (4১7০1) ঘটিয়। খাকে। 
এই কয়র হাঁস জন্মিলে প্যাপিলা (11717) ফিকে ও শ্বেতবর্ণ ব। 

কখন কখন ঈষৎ নীল ও শ্বেতবর্ণ দেখ] যায়? ডিদকের (018৫) উপরিস্থিত 
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পরিপোঁষক ধমনীর' আয়তন ও ইচ্থাদিখর সংখ্যা] কমিয়! আইসে, 
রেটিন? সংক্রান্ত রক্তবহা। নাঁড়ীর বিশেষতঃ ধমনীর স্থক্ষমতা (406008- 

৮০০) জন্মে ও অপ্টিক্ বায় (0৮৮০ 2৩:০০) এক প্রকার শর্তের ন্যায় বোধ 
হয়| কিন্ত এস্থলে স্মরণ রাঁখ। উচিত যে কশেককী মজ্জস্কর কোন বিরুতি 
নাজন্মিলে স্পন্দনশক্তি ও স্পর্শনবভাবকত। *শক্তি এবং হস্ত পদণদির 
পেশী ক্রিয়ার সংমিলন শক্তির (০0০-০:410607) ব্যতিক্রম জঙ্গে না| 

নিম্ন লিখিত কএকটা পীড়াঁয় উচ্থার শ্যতিক্রম জন্মে । 

ই । অসম গতি শর্তি (10207709607 410) 

৭ | নির্ণয়কারক লক্ষ রোগীর গতি কুৎসিৎ অর্থ1ৎ মাতালের 

ন্যায় ছয় । পদবিক্ষেপ কালে গুল্ফদেশ অগ্রেভূমি স্পর্শ করে| চক্ষু 
মুদিত করিলে টলিয়া পড়ে। মে উপবেশন করিয়া সজোরে পদ 

সঞ্চালন করিতে পারে, তাহার আক্রান্ত পদণদির স্পর্শানুভীবকত। 
শক্তির ব্যতিক্রম জন্মে, ক্রমশঃ উহাদের স্পন্দনকর ও স্পর্শানুভীবকত' 
শক্তি একেবারে লোপ পায়? এবং পদদ্বয়ের ও পরে হস্ত দ্বয়ের এ 
সকল শক্তি নট হুয়। 
9৯ 1িইপীড়া ঘটিবাঁর পূর্বে হস্ত পদাঁদিতে সচল তীক্ষ বিন্ধনবৎ- 

বেদন! বোধ হয়, কিন্তু ইহ সর্ব্বদ1 থাকেনা, সময়ে সময়ে উদ্ভুত হয়| চক্ষে 
এককালে একটী বস্তর ছুইটী প্রতিবিত্ব পড়ে এবং কনীনিঝ1 একরূপে সঙ্ক- 
চিত ছয় না| আর কখন কখন মুত্রাশয়ের বা! সরলান্ত্রের শক্তির হ্রাস 

জন্মে এই পীড়া সচরাচর অণ্পে অপ্পে বর্ধিত হয়| কখন কখন ইন্ছাতে 
অপটিক্ ন্বায়রও হ্রাস হুইতে দেখ? যায়, কিন্তু ইহ পীড়ার প্রথমা 
বস্থায় ঘটিতে দেখা যায় না| ইন্থাতে মানলিক ক্রিয়ার ও স্মরণ শক্তির 

কোন ব্যতিক্রম জন্বে না| বধিরত1 ঘটিতে কদাচিৎ দেখ যায়| 
গলাধঃকরূণে ক$ হয় | কখন কখন দ্বিতীয়; ভূতীয়, পঞ্চম, মষ্ঠ' সপ্তম যুগল 
স্নাযর ও অফটম মুখল ন্সায়্র কিয়দংশের পক্ষাঘাত জন্মে। কশেককার 
উপর বেদনা অনুভূত হয় না| রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য' লাভ 
করিতে 'কদ [চিৎ দেখা যায়| কখন কখন বায়  উপনালীর, ফুন্ফসের ও 
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বিস্তুত-ত্বকের প্রদাহ বশতঃ রোগীর মৃত্যু ঘটে । , স্ত্রীলোক অপেক্ষ। 
পুকষদিখের“অধিক পরিমাণে এই রোগী ঘটিতে দেখা! যায় | প্রেংড়াবস্থায় 
ইছ1 প্রায় ঘটিয়া! খাকে। প্রবল ও পুরাতন বাতরোগ, শশীতলত। ও 

আদ্রতা, সাঁতিশয় স্ত্রীসংসর্থ ইছার মুল কারণ *বলিতে হইবে। 
৮০ | চিকিৎসা ।_ রেশীকে পুর্টিকর পর্থটয, যখ।) "মাংসের ঝোল; 

চা অণ্ডঃ রম ও হুপ্ধ খাইতে দিবে | নাইট অফ সিলভার্.; ফসফেট, 
অফ্ আইরণ আয়োডাঁইড় অফ্]/আইরণ; কুইনাইন ও লে$ছ ? বার্ক ও 
ফস্ফরিক্ এসিড; আলোজ্ গপেপসিন্) আলোজ ও লেধহচুর্ণঃ 
হাইপোৌফস্ফাইট , অফ. সোডা বা লাইম) বেলেভোনা) ইত্ডিয়ান_ 

হেম্প ; কড্লিভা'র্ অইল ; গীন্ধাক ধূমীনিষেক ॥ ও মজ্জীর আধ্োদেশে 

গ্যাল্ভ্যানিক্ করেণ্ট এই সমস্ত ব্যবন্ৃত হয় | কেছ কেহ আয়োভাইভ্ 

অফ. পট্যাসিয়ম্? আর্ট অফ. রাই ; আর্সেনিক 5*ত্রোমীইড্ অফ. 

পট্যাসিয়মৃঃ নক্স ভমিক! ও ক্ি.কৃনিয়! ; অহিফেন ; তার্পিণ তৈল ও 
কশেককাঁর উপর জলেগকা, বেলেম্ডীর1 ও কটারি ব্যবহার কাঁরতে কছে। 

ঈ। প্যারাপ্রিজিয়া 0১:501989) অর্থাৎ নিম্নার্দাঙ্গাক্ষেপ | 
৮১। নির্ণ য়কারক/লক্ষণ 1_ পীড়া ঘিবার পুর্ব অধউশখ ইষৎ 

সংজ্ঞ শুন্য হয় ও-ইহাঁ'র স্পর্শান্ুভীবকত1 শক্তির বিকার জন্মে ; পরে 
ক্রমশঃ উহ্ীর স্পন্দনকর ও স্পর্শানুভাঁবকত। শক্তি রছিত হয়| বাঁশী 
চলিবাঁর সময় ইচ্ছানুক্রমে পদনিক্ষেপ করিতে পারেনা ১ মুত্রাশয়ের ও 

সরলাজ্তের পক্ষাধাত জন্মে। অধঃশাখার পেশী আক্ষেপযুক্ত' হয়। 
এরূপ হইলে রে সাতিশয় কফীনুভবকরে । 
' ৮২1 কশেককা মজ্জীর অক্গীকারের স্থাননুসারে পক্ষাঁথাঁতের ব্যপ- 

কতার বিভিন্নত] দৃষ্ট ছয় | যদি এ অপকা'র উহ্হার নিম্ন স্থানৈ ঘটে তাছ। 

হইলে অধঃশাখার, মুত্রীশয়ের শু সরলী্ত্ের পক্ষাঘাত জন্মে; উপরিস্থিত, 
হুইলে উর্ধ। ও অধঃশীখাঁর উভয়েরই উচ্ছা, দৃষ হয়। মৃত্রে সচরণচর 
আমোনিয়ার গন্ধ খাকে ও ইহা! পাত্রে ধরিয়া রীখিলে ঘন শ্লেম্ম। 

অধঃপতিত হুইতে দেখা যায় । 
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৮5। হিষ্টিরিয়! এবং মৃত্রযস্ত্রে পীড়া হইতে ইহ উদ্ভুত হয় !- কশে- 
ককা! মজ্জার কোমলতা, ও ইহা? অর্ধূদ ঘ1 অন্যান্য পদার্থ দ্বার পেষিত 

হইলেও এই রোগ জগ্মিতে পারে। ছিফিরিয়। হইতে উদ্ভূত হইলে, 

পক্ষাঘাত সম্পর্ণভাবে জন্মে না| ইহাতে ইনার ক্রম সকল সময়ে 

একরপ হয় নাঁ এব হিষ্টিরিয়ার অন্যান্য লক্ষণ ও বর্তমান থাকে। 

মৃত্রযস্ত্রের বা মুত্রা'শয়ের পীড়। হুইতে ইহু'র স্থত্রপণত হুইলে এইযস্ত্রাদির 

পীড়ং পুর্বে প্রকাশ পায় পরে পক্ষাঘাত জন্মে | 
কখন কখন কশেককা মজ্জার প্রদ।হ সাতিশয় প্রবল হইয়া থাকে) 

কিন্ত সচরাচর ইহ] ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হয়| কশেককাঁর বা ইহাদিগের 

উপাস্ছথির পীড়া হইতে মজ্জার পীড়া জন্মে । এই নিমিত্ত কণ্টক প্রবর্ধনের 
(ইস্পীইনের) কৌন স্থলে বক্রতা৷ অছে কিন ও কশেককাঁর উপর আঘাত 

করিলে রোগী বেদন1 বোধ করে কিনা তাহ! বিশেষ করিয়া দেখিবে | 
আর পক্ষাঁথাঁত ঘটিবার পুর্বে কশেকক'র উপর কৌন আঘাত লাগিয়া 
ছিল কিনা ভীঁহাঁও জানিবে | 

৮৪ | নিম্পার্ঘধন্াঁক্ষেপ (87]7০21) ও অসমগীতি শক্তি (1০০০- 
17010: 40৮) পীড়া কিরূপে প্রভেদ করিতে হয় তাহ। নিম্ষে লিখিত 

হুইল |.” 

অসমগতি শক্তি.! নিয়া ঙ্গাক্ষেপ। 
(1,09902)0107 4১2৮) (1১272119918) 

১1 ষুত্রীশয়ের কার্ষ্যের বিশেষ ১1 এই পীড়ায় মুত্রীশয় বিশেষ 
কোন ব্যক্তিক্রম ঘটিতে দেখা, যায় রূপে আক্রা জা । 
ন1| | ৯ 

২ রেখশী উপবেশন কালে | ২ রোগী তাহ! পারে না। 
সজোরে পদনিক্ষেপ করিতে পারে 
“৩ পীড়া কালে বা পুর্ব দর্শন ৩| ইহাতে তজ্রপ হয় না| 

ও শ্রবণ শক্তির ব্যতিক্রম ঘটিতে 
দেখা যাঁয়। 
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“৪২২ রোধী হস্ত পদাদ্দিতে | ৪.1 রোগী এরপ ফ্ 'করে 
সচল তীক্ষ বিদ্ধানব বেদন), বেনধ | ন+১' কিন্ত তাঁহর্$র হস্ত পদাদির 
করে | পেশী আক্ষেপ যুক্ত হয়, ও এরপ' 

হইলে সে, সাতিশয় কফটানুশ্ভব. 
করে | 

*৬ ৮৫ | চিকিৎসা | মচ্জার রক্ত ক্তা িক্য জঙ্মিলে স্পন্দনকর (01০০2 
০:59 1010705) স্পর্শীনুভাঁবক € 97081050 ০:৮০ ঠ10:০৪) ও পরিপোোষক | ও 

আয়, (06009 2891৮98) উ জিত হয় ; এবং এরূপ হইলে তদনু* 

যার লক্ষণাদি প্রকাশ পায়। স্পঞ্জ ভুবাইয়।, কশেককার উপর 
ধরিলে প্রদাহের উপরিস্থিত সকল স্থানে উত্তাপ ও উহ্নার উপপ্ব” সীম”: 
কেবল জ্বলনবৎ বেদন1 বোধ হয় এবং এ স্থানে বরফ্ লাখণইলে মজ্জার 
সকল স্থানে শীতলত? ও প্রদাহয়ুক্ত স্থানে উষ্ণতা বোধ হয়| 

কশেককা মজ্জার রক্তাধিক্য যাহাতে কমিয়া আইসে তাহা করা 
উচিত | এজন্য আঁর্গট্ অফ. রাঁই ৫ ব1৬ শ্রেণ মাত্রায় ক্লিবসে হুইবাঁর 
সেবন করিতে দিবে । কেবল বেলেডেন1 ব1 ইহার সহিত আয়োডাঁইভূ, 

, অফ পট্যাসিয়ম্ দেওয়] যায়। কড্লিভাঁর অইল্ও ব্যবস্থা' কর] হয়| 
বণ্টক প্রবর্দনের (301৫) উপর বেলেভোনণ পলন্তার1 দিবে । “স্অন্ভিফেন্ 

দেওয়! নিবিদ্ধ ; যেহেতু ইহার দ্বঃর! মজ্জার রক্তাধিক্য জন্মে | পু'ফিঁকর 
আহার, ওয়শইন্ ব। বিয়র শরখব ও ছুপ্ধ ব্যধহার করাইবে এবং আক্রাস্ত 

স্থঁনে উত্তেজক লিনিমেন্ট মালিন করিতে দিবে । পরে খ্যাল্ভ্যানিক্ | 

করেন্ট ব্যবহার দ্বার উপকার দর্শে | : 
৮৬ | অপ্রদঠহিক শ্বেত কোমলতা বঠ& প্রত্যারভ ক্রিয়। দ্বার! প্যারা-. 

প্লিজিয়! উদ্ভূত হইলে যাহাতে শোণিত দ্বারা মজ্জীর ভাঁলরূপে” পরি- 
পোষণ হয় এমত করণ উচিত | সি,কৃনিয়। ১ শ্রেণের ২০ ভাগের এক ভাগ 
দিবদে একবাঁর সেবন করাইবে | অহিফেন্ 9 কুইনাইন ও লেখ? কঙ্লি; 
ভার অইল্ $ এবং পু্চিকর পথ্য দিবে | গ্নন্ধক ধুমাভিষেক করাইবে! 
কোশীকে চিৎভাবরে শোয়াইয় তীহার মন্তক, ক্কন্ধদেশ ও পদ]দি উত্থিত 
করিয়1 রাঁখিবে» কেনন1 ইছ1. দ্বার] মজ্জীর রক্তবহা। নাড়ীর রক্তাধিক্য 

৫ 



৩৪ | 

জন্বে| অনেকে কছেন যে বরফু ও উষ্ণ জল ক্রমান্বয়ে ব্যবহা'রপ্ৰাঁর' 
মজ্জাঁর উদ্দীপক-স্পন্দন (19010545900) শক্তির হাঁস ও ইহ; উত্তেজিত 

হুয়। 

৮৭1 প্রত্যারত প্যারাপ্লিজিয়। ঘটিলে উহার কারণ নির্দিষ্ট করিয়া 
উহ1দূরীরুত করিতে চেফ। করিবে । অস্ত্রের মধ্যে কমি অ'ছে এরূপ দন্দেছ 

হইলে উহ? বহির্গত করাইবে | দন্তেদ্গামের ব্যতিক্রম দেখিলে মাড়ি 

_ কর্তন করিয়] দিবে । মৃত্রযন্ত্র বা জননেক্্ির উত্তেজিত হইলে সেই উত্তেজন 
নিবারণ করিবে 1 চর্মরোগ জনিত গত্যারত্ত প্যারাপ্রিজিয়' ঘটিলে 

ইহাঁর উপশম করিবে | 

ড। ক্রামক পৈশ্শিক হাস (177027৯৮৮6 স0০71071 45000)1)5) 

৮৮1 নির্ণযকারক লক্ষণ ৮-কেন কৌন সময়ে একটা এ্েম্ছিক 

পেশীর বা কখন কখন পেশী গুচ্ছের (07901) 91 018৮৯) প্রথমতই 

ক্ষীণতা জন্মে; পরিশেষে হ্রাস ও তৎপরে সাভিশর় শীর্ণতা হয়। 

আক্রান্ত স্থানেরস্পর্শনুভীবকৃতী শক্তির বৈলক্ষণ্য জন্মে না। কখন 

কখন আক্রান্ত পেশীর ঈষৎ কম্পন হইতে দেখ? যায়| 
৮৯1, -০সাচর বদ্ধান্ুলির পেশী সকল (২5110) টি] 

01000 111111711)) বা ভ্রিকোণ পেশী (1),11)11) "আক্রান্ত হইতে 

দেখাঁযায়। কখন কখন উদ্দ। গ অধঃশাখ'র বা কখন কখন সমস্ত 

শরীরের এচ্ছিক পেশী আক্রান্ত হইতে দেখ। শিয়াছে। এই 

রোগে মনেক শক্তির বৈলক্ষণা জন্বে ন! শার১রিক ম্বাঙ্থের প্রায় 
কোঁন হানি হয় না| পীড়। বর্দিত হইতে থ!কিলে আংক্রস্ত পেশীর 

একেবারে স্পন্দন শক্তির হাস হয়। টিন গালাধঃকরণ ও ব!কৃশক্তি 

নষফ হইতে পারে । কখন কখন এস্ফিকৃসিয়া (4১517) ১17) 9 কখন 

কখন এপৃনিয়। (১1,7০২) ঘটে ও রোগী প্রাণত্যাণ করে। সম্প,শরূপে 
আপ্পোেশ্য লাভ করিতে কদাচ দেখ! যায়। স্ত্রীলোকের অপেক্ষ। 

পুকষঘ দিশগের ইহা! অধিক হইয়া থাকে ( হিম লাখিলে বা কাঠন 

পরিশ্রম করিলে এই রোগ জন্সিতে পারে । স্থর্যাঘাতঃ আঘাত; 
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এবং জব হইতেও ইহ! উদ্ভূত হয়| কেছ কেহ ইহ!কে পৈতৃক 
জনিত বলির গণ্য করে । এই পীড়া বনুদিবস পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে| 
ইহাকে নয় মাস হইতে পাঁচ বা ছয় বৎসর কাঁল ব্যাপিয়া, থাঁকিতে 
দেখা শিয়াছে। সচরাচর শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ারুপেশী গুলি ইহ স্বীর" 
আক্রান্ত হইলে রোগীর নৃত্যু হয়| 

'* ৯০1 চিকিৎসা |-পাকযন্ত্রের ক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। 
হাইপোফস্ফাইট অকু সোভ। রা লাইম্ ব1 নাইট্রেট অফ সিল্ভীর্ 

সেবন করাঁইবে | আক্রান্ত স্থংন হস্ত দ্বার] মর্দন করিলে উপকার দর্শে। 
গান্গক ধুমীভিষেক 'এবং আক্রীন্ত পদাঁদিমধ্যে গ্যাল্ভ্যানিক্ করেপ্ট দেয়, 
যায়| অনেকেই আনেক অনেক ওষধ ব্যবহার করিয়া থাকেন কিন্ত 

তাহাতে কোন উপকার দর্শে না| 

৯১। শখ) পেশীদিগের অনিচ্ছাধীন ক্রিয়ার রদ্ধি | 
(17716005101)0 00৮00120চ  11180018801010)- অঙ্গের 

কোন অণশের এরূপ ঘটিলে উহ্বাকে আকুঞ্চন বাস্প্যঃজম্ (31১80) 
কছে | যদি সার্বন্দিক পেশী ক্রিয়। অনিচ্ছা ক্রমে বর্দিত হয়, ও রোশী 

আত্মবেধ রহিত হয়১তাহ॥ হইলে তাহাকে আক্ষেপ 1৬ লংকম৭০77) 

কছে | যদি পেশী আকুঞ্চিত ও,দৃঢ় বোঁধ হয় ত'হ। হইলে তাহাকে 
পেশীর টনিক অর্থাৎ বলকর গোএ)) আফুঞ্চন কছে। ও যদি সময়ে 

সময়ে দৃঢ় ও সময়ে মময়ে শিখিল হয় তাহ] হইলে ক্লুনিক্ (01016) 

অখক্ষেপ কহে । অশক্ষেপ সকল বয়সেই ঘটিতে দেখব যাঁয়। .ইহ? 

নানাবিধ রোশ হইতে উৎপন্ন হয় | শৈশ্মবাবস্থায় প্রায়ই ঘটিয়া! থাঁকে। 

স্ফোট স্বরে, দন্তোদণম কালে, অস্ত্রে কমি থাকিলে, ও অন্যান্য কারণ 
বশতঃ শরীর উত্তেজিত হইলে আক্ষেপ ঘটিতে পারে 1 মস্তিষ্কের নান। 

প্রকার পীড়।' হইতেও ইহ উদ্ভূত হইয়1খখকে। |] : 
৯২ নিম্থলিখিত কএকটী পীড়ায় শরীরের সমস্ত ব1 অধিকাংশ 

পেশীর অনিচ্ছাক্রমে ক্রিয়ার ব্দ্ধি হয় যথ19_ ধনুউক্কা'র (10008) ; 

জলাতঙ্ক (11)1701)0101)8) ও ক্কোরিয়া (17০০8) রোগে এরূপ হইতে 
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দা বায়| কঙ্গন শাল পক্ষাঘাতে (রসদ 2001700*) ৩ 91রদ 

বেপনে 10101011151 1768)10) এবং লেখক দিগের পক্ষাঘথাতে (4০4৮০- 

1101৮ 1১1৮) স্থানিক পক্ষাঘাত জন্বো। 

৪৮? 

ী ও টা !. ধনুষ্টঙ্কার (1011071775) 

৯১ | ৬০৪ লক্ষণ 1-যদি শরীরের সমস্ত পেশী দুঢ় হয় 

২ সুখের অ'ক্ষুতি বিরূত হয় পেশী মগ্ডলের আকুঞ্চন হইলে রে গা 

সেই সময়ে সাতিশয় বন্ুণ। ভে করে এাউদরে, ছ. প্রদেশ ১২০ পাঠিদেশা 

প্য্য্ বি্নীনবৎ বেদনা বোধ হয় এবং মানসিক ক্রিরা বর কেন হক 2 না 

জন্মে তাহা হইলে রা র ঘটিয়াছে জাশিবে | 
৯৪। ইহ? ছুই প্রকার দুষ্ট হয়| ট্রমেটিক্ ও ইডিয়োপ্যাথিক | ভা ঘাতি 

৮ 

এ 

জনিত ক ইক িমেটিক (11107101816 ৩ শীভিলতা বা ইদহিক 

৮১৩ 

কর্তা 

1 

কাঁরাণে চনে * তইলছদ জঞ্তিলয় শ্য খিক 1 10110)18111111ণ কিক 1 পন্য রি 

৭৬ ঃ ৯ ৬৮ কল ক ০ সদ ডি টপ সঃ শী 

পীড়ার প্রথতদ হন ৭ প্রীবাদেশের পৃশ্চৎ পেশী সমুহ দৃঢ় হয় পাতে 

দেহের অন্যান্য স্থ'নের অকল পেশী এপ হইতে দেখা যায়। নি সি কা রক্ো 

ও ক্ষুদ্র এবং কোঙ্টাবন্ধ হুর | দ্র সচর'চর বর্তমান খ.কেঃ শারিরিক 
উষ্ণতা বর্কি৬ইয় এনন কি মৃত্যুর কিঞ্ছিৎ প্রর্ধে শরারের উ্ণত।১১০ ভিত্তি 

পর্ধ্যন্ত হইতে দেখ। শিয়াছে | পৃষ্ঠ দেশের পেশী আক্রান্ত হয়ততে 

শরীর পু্ঠদিকে বক্র হইলে উহাকে অপিস্খেটোনিদ্ (0)17501701571 
অর্থাৎ পুষ্ঠ বক্র, সশ্ুখখ দিকে বাক্র হইলে উহ্নীকে এম্প্রমথে টে,স 
(1)7)70১11)117)7৯)গ পার্শে বক্র হইলে তাহাকে প্রুরম্খেোটেনন্ 

(1১10711951106011))1-) কাছে | 

৯৫ | অআ'রুও এই পীর গলাধহকরণে ও শ্বাস প্রশ্বান ক্রিয়।য় কষ্ট 

বৌধ হয়| ভুভীয় বা পঞ্চম দিবসের মধ্যে শ্বানাবরোধ হয় ও ক্োগী 

নিস্ভেজ হইঠ। প্র/ণত্যাধ করে । আঘখাতি ভিন্ন অন্য কোন দৈহিক করণ 

প্রযুক্ত ধনুষটঙ্গার ঘটিলে রোগী বঁ(টিতে পারে। চা দ্বার] 

শরীর বিষ'ন্র হইলে ধনুউস্কার রোগের ন্যায় লক্ষণ উদ্ভত হয় ঘটে 

কিন্ত ইহাতে পেশী দিগের জকস্মণৎ আনুষ্ধন ঘটির1 থাকে । সমস্ত শরীর 



| ৩৭] 

একেবাটৈর, আক্ষেপযুক্ত হয় ও পেশী সকল একবার দৃঢ় ও একবখর 

শিখিল হয়।, ৃ | 

৯১। চিকিতসা । চিকিৎস1 দ্বার প্রায় কোন উপকার দূর্শে না। 

কোষ্ঠ পদ্িঙ্গীর করিবার জন্য ক্যালোমেল্.ব/জোলাপের ড়া এবং 
আক্ষেপ নিববর৭ জন্য ক্রোরোফিরম্ ক্রাঁণ ব্যবহৃত হয় । বেলেডোন। 
ঈসুবন ও বাছ্য পয়োথ কুহ। যায় এবং কুইনবইন ও বেলেডোনা দেওয়া 
যায়| লাইকর এটে। পির ব ব] কুর|রিন রন (000:8117) হাইপোডার্দিকেলি 

ব্যবন্গত হয়| কখন কখন নিটাইন্ ২ ক্যাঁলেবার বিন্১ একো 

কৌলাদ্মৃন্য। ইঞ্ডিয়!ন হেম্প প্রয়োগ করা,.যায়। অহিকেন্ 
দ্বার। হালি ন্বাইতে পীরে। পুষ্ঠ বংশের উপর, বরফ, লইতে 
পার। যার। বেলেন্তারা5 রক্ত মোক্ষণ$ শীতল বা উব্ণ জলে 

শান ও বাম্পাভিবেক ও অন্যান্য ওধধ দ্বার রোগের কোন উপকার 
দর্শে না] 

ৰা 
সি « 

গা) জলাতক (11৮1757)1)01)7) 

৯৭। নির্ণয়কারক লক্ষণ 1 বদি রোখির গিলাধহঠকরণ ক'লে খাও 

দেশের পেশী আংক্ষেপডদ্ হয় এবং রোগী জলীয় ভ্রব্যাদিশশন ভীত, টি, 

অস্থির, নিদ্রারহিড ও ক্ষিপ্ হয়, এবৎ তাহার নাড়ী শন, তক ঘন্যুক্ত 

৪ ল'ল। বেশ পরিমঙছে শিগ্খাত হয় তাহু। হইলে জলাতঙ্ক রোগ 

ঘটির'ছ ক্রংনিবে | 
৯৮ রোগী ক্ষিগু কৃকুর। বিডীল, বা শগাল, দ্বারা পার্ধে দংশিত 

হইয়াছিল জালিতে পারিলে রে'গ নিশহমগিভত পে নিণী 

_. এই পাড়া জন্থিলে রে গীপজল ব। জঙ্গীর দ্রক্যাদি দেখিলে ভীত হয় 9 
বিন্ত ইহ! কদাচিৎ ঘটে। ক্ষিপ্ত জন্ত দিখের লালায় একপ্রকীর বিষ 

খ/কে | মন্ধ্য "ইহাদিণের দ্বারা দংশিত হইলে এ বিষ রজেল্র অহিত 

মিলিত হুইয়। এই পীড়। উদ্ভত-ত করে | এই পীড়ায় এক প্রকার বিশ্ণেষ 
অবস্থা দুষ্ট হয় যাঁহাকে স্টেজ আফ্ ইন্কিউবেগন বকছে | এই অবস্থ! 

৩০ দিবন হুইতে কএক মাস পথ্যন্ত অবস্থিতি করিভে দেখা শিয়াছে। 



| ৩৮ ] 

লক্ষণণদি আঁরস্ত হইবার পর চারি দিবস মধ্যে রোগী ঞর্সীপয়ুক্ত 

বা নিস্তেজ হইয়? প্রাণত্যাগ্ করে| 

৯৯| চিকিৎসা 1 প্রতিষেধক ।- রোগী দংশিত হইলে ক্ষতস্থান 

হইতে বিষ শোষণ কফচিয়| লইবাঁর জন্য নাইট্রেটু অফ সিল্ভীর্, কষ্টিক্ 
পট্যাস্ ব! কটারী (086০7) প্রয়োগ করা খার | দংশনের পরক্ষণেই 

দফ স্থান কর্তন করিতে পারিলে ও তাহাতে অবিশ্রীস্ত জলজ 
প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে। . 

আরোগ্য চিকিৎসা | (0771৮৫১ ক্লেংরোফর্ম :₹. থেলে- 
ডোঁনী? হাঁইড্রৌসায়েনিক্ এসিড; হেম্প ; অহিফেন্'ঃ কুরার1$ সলফা- 

টু বা হাইপোঁফস্কীইটু অফ্ সৌডা বা ম্যাগৃনিসিয়! বা আয়োভাঁইড় 

অফ্ পট্যাসিয়ম্ এই সমস্ত উষধ ব্যবহৃত হয়| লাইকর্ এট্রোৌপিয় হাঁই- 

পৌভার্মিকালি দেওরযায় | বাম্পাভিষেক ব্যবস্থা কর যায়| ক্ষতস্থান 

সংযুক্ত স্নায়ু কর্তন করিয়া দেওয়] বর্তব্য। পুষ্ঠ বংশের উপর বরফ 
লাঞগীইলে বা বরফ সেবন করাইলে উপকার দর্শে। কেহ কেহ শিরার 

মধ্যে ট্যানস্ফিউসন্ দ্বারা শোঁণিত প্রবেশ করাইয়খ দিতে কহেন। 

কেহ কেহ গুহ্াদেশ মধ্যে শীতল জলের প্ডিকারি প্রয়োগ করিতে 

কহেন 1 

ই? সিকি ( (1101) 

১০০ নির্ণয়কারক লক্ষণ ।_বদি পেশী মগুলের এক প্রকার 

আকম্মিক, যন্ত্রণ। বিহীন স্পন্দন দৃষ্ট হয়, জিহ্বা মুহুর্তের মধ্যে বাহির ও 

তৎক্ষণাৎ মুখ গহ্বরে প্রবেশ করে ও যদি রোগী হস্ত পর্দীদি দ্থির ভাবে 
রাখিতে ন! পারে ও মুখ মণ্ডলের পেশী” আকুষ্চিত হওয়াতে নান! 

“প্রকার ভঙ্গী' ধারণ করে ; এ বাঁকশক্তির জড়তাও দেখা যায় তা! 

হইলে কে'রিয়া ঘাটয়াছে জানিবে। ্ 5 ॥ 

_১০১। সচরাচর উর্ধ। শাখার পেশীর প্রথমে উপরি উদ্ত স্পন্দন হই] 
থাকে, পরে সমস্ত শরীরে ইহা ব্যাপ্ত হয়। এই স্পন্দন কখন কখন 
শরীরের এক' পশর্শখে ও সচরাচর উভয় পার্সে হইতে দেখা যায় | 



সিটি এ 

এই 'পীড়া জন্মিলে অনেকের ম1ইট, শল্ (01117%1) রা পরস্থিত 

বক্ষঃদেশে বক্ষঃপরীক্ষণ যন্ত্র অংস্থাপিত করিলে এক প্রকীঁর মর্ম 

' শব্দ শুনিতে পাওয়ণ যায়| সুত্রে ইউরিয়ার পরিমাণ ও আপেক্ষিক 
গুকত্ব অপেক্ষারত বেশী হয়| বিংশতি বৎসরের অধিক বয়স হইগুল 
প্রায় এই পীড়া! জন্বে ন1। ছিউলিং জ্যাঁকৃসন্ 010 01)117)571)5 ০)701:5011) 

* মীহেব বলেন যে মন্তিষ্ষীয় কৈশিক শির রক্ত গুল্ম দ্বার! অবকদ্ধ 
হইলে এই রোগ জন্বে! এই পীড়া বর্ধিত হইতে থাকিলে 

এগ্ডোকার্ডাইটিন্ ঘটিতে পারে1 ইহার পুর্বে পরে বা সঙ্গে 
_বাতজনিত জ্বর থাকিতে দেখ! যায় । অপম্মার রোগী কদাচিৎ 

জন্মে। রি | ১৮৩ 
এই পীড়া প্রায় স্ত্রীলোকদিগের ঘটে | সচরাচর ইহ" ছয় বৎসর 

»হেইতে পনের বৎসর বয়/ক্রমের মগ্যে ঘটিতে দেখ স্মায় | বালক- 

দিশেরও এই পীড়া জন্মিতে পাঁরে। 

১০২ | চিকিতস।"_ পুষ্টিকর পথ্য ও উত্তম রূপ টিকিৎন1 দ্বারা 

রেশ উপশম হইতে পারে | কোৌঁ্ঠ পরিক্ষার_রাখিতে হইবে ও রেশী 

পরে হইলে জরায়,র ক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখিবে | স্যাকীরেটেড কার্ব- 
নেট অফ আইরণ ) িল্ ও এমোনিয়। ; কুইনাইন 3 স্টিল ও আরসেলিহ ও 

ফিল ওজিঙ্ক; আকৃসাইড, অফ্ জি্ক; হাইপৌঁফস্ফীইট অফ. সৌডা 

বা লাইম বকের সহিত; বা কড লিভার অইল্ এই সমস্ত ওষধ প্রয়োগ 

করা যাঁয়। পু্িকর পথ্য, জুগ্ধ, শীতল বা! সমুদ্র জলে স্নান, প্রত্যহ 

পরিশুদ্ধ বাঁয়ু সেবন, আবশ্যক | শারীরিক পরিশ্রম অপ্প মরিমীণে করা! 

উচিত বটে কিন্ত মানসিক পরিত্বম একেবারে নিষিদ্ধ। ভ্যালিরিয়েনেট অফ 

এমোনিয়1) আয়ো'ভাইন্? ক্যালেবাঁর বিনৃ? নাইটেট, অফ. সিল্ভাঁর,) 
সলফেট অফ. কপার; বেলেভোন15 এট্রোপিন্ ; ইণ্ডিয়ান্ ছ্ম্পে, 
ফন্যামোনিয়ম্ 3 ক্িকৃনিয়1 ; তার্সিন$তৈল ; এসাফিটিড1 ? বা! সিরিয়ম্. 
লবণ ক্লৌরোফরম ত্রাণ ; খীন্ধক ধুমাভিষেক ; গ্যাল্ভ্যানিসম্ বৰ 

কশেককার উপর বেলেম্তার! কখন কখন ব্যবহৃত হয়| 



চি ৪5 

ঈকম্পাঙ্েপ (১110101)0 1১05৮) 

১৩৩ | নির্ণয়কীরক লক্ষণ 1 অধক্রীত্ত স্থানের অনবচ্ছিন্ন কম্পন 

দু হয়| প্রথমে রোঁগীর ইচ্ছানুক্রমে কম্পন বন্ধ হয়, কিন্ত পরিশেষে 
আর তাহা হয় ন|1 এ 

১০৪। যদি হস্ত আক্রান্ত হয় তাঁহ। হইলে রোগী লিখনে অশক্ত 

হয়| গ্রীবাদেশ আক্রান্ত হইলে মন্তক ক্রমাগত কীপিতে থাকে 
ও পরে ঝ. কিয়া পড়ে। এই পীড়া হইলে, অনেকে ঝু'কিয়া পড়ে, 
ও চলিতে ইচ্ছ। করিলে, স্থির ভাবে চলতে পারে না দৌড়াইতে হয় 
এই পাড় ব্রদ্ধাবস্থায় ঘটে | ইহ'তে মানিক শক্তির বিকার জন্মে 
ম1| পীড়। বর্ধিত হইলে রোগী নিদ্রা রহিত হয় ও গল'ধঃকরণে ও 

চরণে কষ্ট বোধ করে | মল ও মূত্র অনিচ্ছ'ক্রমে নির্ধত হয়। অস্প 

অস্প প্রলাপ হষ ও রে'গ্গী অচেতন হইয়) প্র।ণতভা'গ করে | ূ 

১৩৫ । চিকিতস। | পরিশুদ্ধ বাজ ॥ পুর্টিকর আহ!র১ লে ঘটিত 

বলকারক ওবধ বা কড়লিভার অইল্ ব্যবস্থ! করা যার শ্য'লভ্যানিক্ 
করেন্ট দ্ব'রাঁ উপকার দর্শিতে পাঁরে। 

উ। পারদাক্ষেপ (তেতো 10700)0-) 

৮১5৩ নির্ণয়কারক লক্ষণ 1 ইহতে এচ্ছিক পেশীর কম্পনশীল 
অ:ক্ষেপ ঘটে, হস্ত পদাদি নাড়িলে এ কম্পন বর্ধিত হয় স্তর! 

হস্ত দ্বার। কেন কাধ্য করিতে পারে মন] পা ব্ধিত হইলে চ্চাৰ 
করণে, চর্বনে9 শীতায়াতে কউ বোধ হয়) কখন কখন ই হইতে 

প্রলাপ ব। প্রবল উন্মাদ জন্মে। অপস্মরচ আতিশর ক্ষীণতা, 

নিদ্র! রাহিত্য ঘটে। দ্বকৃ.কশিশ বর্ণ, ম:ডি ক্ষতপূর্ণ ও দন্দ রা 

হয়| 
যাহা র। কর্ম বশতঃ পরদ ব্যবহার. করিয়া! থাকে তাহাদিশেরই 

এই রোগ জন্মে । . 

১০৭। চিকিৎসা 1 রোগীকে স্থানাভ্তর করিবে। আয়ে [ভাইড, অক 

পট্যাসিয়ম্ ; পুর্টিকর পথ্য ও কডলিভ'র্ অইল্ খাইতে দিবে | উষ্ণ 

ন্ 



| 8১]. 
জালে ক্স'ন ও গন্ধক ধূমাভিষেক ব্যবস্থা করিবে | ইছ'তে ইলেক্টি, দিটি 

ব্যবহ'র কর! ঘর জমতে লহ মের দ্বারা উপকারদর্শে |. 

টু ? স্কীবল'রস, গলজি (17111)]4” 1017) 

১০৮| লেগকদিথের কখন কখন কলম টি হই 
অক্কুলির পেণী সকল আক্েপযুক্ত হয ৪ রৌনীর' পক্ষে সাতিশয় 
যন্ধণ'র ক রণ হইয়। উট । ই; কেবল পেশী টা নে হইলে 

ন্ € শে টর্ন 0১ 

তৃতীয় অধ্যায় । 

মন্তকের আয়তনের রি । 

৯ হারা এ রঃ 
১০৭ | ঢুইটা পীড়ায় মন্মবের স্বাভাবিক আয়তল বদ্দিত হয় | 

পুরাতন মন্তি্ভোদক ৪ মন্ডিক্ষের বিরদ্ধি পীাঁয় উ্। ঘটিত দেখা ঘায়। 

০] (10001)10 11170৩01 11115 অ। ॥ পুরাতন ম! স্তিক্ষাদক 0€ ঘট 1715) 

১১০। নির্ণয়কারক লক্ষণ |-যদি করোটি বিশেষতঃ ইহার 

উপরি অংশ অতিশয় কাক্ধিত হয় কন্টানেলস্ মন্তিষ্যাস্থি দ্বারা অনবদ্ধ 

খাকে, অক্ষি গে€লক বহির্ভাথো আরুউ ৭ দৃষ্টি নিন্রগতি হর তাহা 

হইল পুরাতন মন্তিদ্ধোদক হটিয়াছে জানিবে। 

১১১ ইহ। শৈশবাবন্ছ,য় ঘটিয়া কে ও কখন কখন প্রা বন্থায়। 
কোন উপনসর্থই লক্ষিত হও 1 ৪ শিশুকে স্চ্ছ দেখ। যায়, পরে রোগ 

বর্ধিত হইতে থাকিলে রে।ণী খিটখিটে হয় এবং মাঁনপ্রিক ও শারীরিক 

ক্ষীণত] জন্মে ক্পোগী র আ'শ্মেপ ঘটে ও শাররিক পরিপোফণে ব্যতিক্রম 

জান্বা| রে! 'শী চলিতে অন্ষম হয় ও উহ্ীর বুদ্ধির তীক্ষুতী, কম* হয় | 

এই" পীড়া শিশুদগের প্রার. ভূমিন্ট ছইবার পর ছর মান মধ্যে ঘটিয় 
থাকে | কখন কখন আজন্লাৰধিও দুষ্ট হয় | 



ঢ ছ ] 
১১২, প্রতিষেধক চিকিৎস। ॥- এই পীড়া জন্মাইব।র ,দ্ম্তাবন। 

দেখিলে শরীর যাঁছাঁতে সবল" থাঁকে ভাহা করিবে | ছুপ্ধ'ও পু্টিকর 
খাদ্য আহাঁর করিতে দিবে ও লবণাক্ত জলে স্নান ব্যবস্থা করিবে | গতর 

 মার্জন করিতে কহিৰে ১উমুক্রতটে বাস করিতে কহিবে এবং কড লিভার 

ছক 

অইল্ খাইতে দিবে | ১ 

আরোগ্য চিকিৎসা 1__বিরেচক ওযধ ; পুষ্টিকর পথ্য ; কড়লি-* 

ভাঁর অইল্; আঁয়োভীইড. অফ. পট্যাসিয়ন্ বা আঁয়োডীইভ, অফ. 
আয়রন্) কুইনইন্ ; বার্ক ও হাঁইপৌঁফনৃফীইটু অফ. সেখড1 বা! লাইম) 
বা ক্লোরেট অফ. পট্যাস্ ব্যবস্থা করিবে | মস্তক 'নিপীড়িত হইলে 
'জল বাহির করিলে ,উপকার দর্শে ও ইহা! অনেকেই ব্যবস্থা! করিয়! 
থাকেন! 

মস্তক হইতে জল বাহির করিতে হুইলে কাপড় বা সোপ প্ল্যাফীর্ 
' ব্যবহৃত হয় | যাহাতে সর্ধঙ্থান সম্যক রূপে পেষিত হয় তাহা করিবে | 

কোন প্রবল মস্তিষ্ষ পীড়া না! থাকিলে ইহ! দ্বার1 উপকার দর্শিতে পারে। 
অন্য কোন প্রকারে পীড়া আরেখগ্য না হইলে জল বাহির কর উচিত | 

ই! করিতে হইলে ট্রেকীর্ ও ক্যানুলণ ব্যবহৃত হয়| অচরাঁচর উর্দনু-' 

লহ্বশরি€0721050105] ড০) অতিজ্রম করিবার জন্য সম্মুখ ফন্টেনেল্ 
হইতে ১০ ইঞ্চি প্রান্তরে বিদ্ধ করং যায়) জল "ক্রমশঃ বাহির 

করিতে হইবে । রোঁশী অত্যন্ত শিশু হইলে এই উপায় “দ্বার উপকার 

দর্শে। 

আ 1 ক₹ত্রিম মস্তি্ষোদক (91)01009 ঘ070০001)179105) 

১১৩ | নির্ণয়কারক লক্ষণ 1 হর্বল *শিশুদিগেরই ইহ! ঘটিয়৷ 

থাকে | ইহাতে মস্তক ভাঁরী, রোশ্ীী অচৈতন্য, তাহার অবসন্নত। বর্ধিত 

ও মলে ছুূর্স্বা ছয়! রোগী সামান্য শব্দ শুমিলে বা.আপরিচিত লোক 
দেখিদে ভয় পাইয়া থাকে), তাহার স্বভাব কক্ষম+ শ্বাস প্রশ্বাস 

'ধিষম ও ত্বক শীতল হয়, এবং ফণ্ট্যানেল্ যেমত যথার্থ মন্তিফোঁদকে' 
উদ্থিত হয়, ইহাতে তাহ! না হইপ। মিন্গে পতিত হইয়া যায়| 



[৪৩]. 
১১৪ মন্তিফোদক পীড়ার প্রথমে যে সমস্ত লক্ষণ দৃষট হয়,ইহ'তেও 

তাঁহু। দেখা 'যাঁয় এই জন্য ইহাকে কৃত্রিম মস্তিক্ষোৌদক কহে । এবং সেই 

কারণে চিকিৎসকেরও ভ্রম হইতে পারে | 
১১৫ | চিকিতসা 1 ছগ্ধ ও মাংসের ব্রথ/ পৌ্ট ? বার্ক ও খ্টল্ 

দিবে । বিরেচক বা মুত্রক্ষারক ওষধ নিয়িদ্ধ ও ইহ ব্যবহার করিলে 

« অনিফ ঘটে। 

হী 7 মস্তক্ষের বিরদ্ধি (171১0750101) ০0 00০ 13715) 

১১৬। এই পীড়া অতি তঅস্ঠ ঘটিতে দেখ যায়। ইহাতে মন্তকের 
আয়তনের ব্বদ্ধি ব্যতীত অন্য কোন বিশেষ লক্ষণ দৃট হয় ন11 * বাঁর্ধাত ” 
হইতে থাকিলে অক্সিপট. হইতে ইহার স্বাত্রপাঁত হয় | চক্ষু গহ্বর মধ্যে 

, পতিত হয়। কণ্টেনেল্ উদ্ধিত হইতে দেখ যাঁয় না|, ইহ কখন কখন 

শৈশবাঁবস্থাঁয় ঘটিয়! খাঁকে | কখন কখন ২০ ছইতে ৩৩ বৎসর বয়ঃক্রমের 
মধ্যেও ঘটিতে দেখ! যাঁয়| মস্তিষ্ক বর্ধিত হইতে খাঁঝিলে করো টিও 
যদি বর্ধিত হয় তাঁহ। হইলে প্রথমে বিশেষ কোন লক্ষণ দৃষ্ট হয় নাঃ পরে 

.অআকনম্মাৎ 'আক্ষেপ হয় ও রেশশী প্রাণত্যাগ করে | যদি করোটি বর্ষিত 
না হয় তাহ। হইলে মস্তি নিপীড়নের লক্ষণ ঘটে | মাঁনসিকমুরকারঃ 
শিরোগ্রহ, পৈশিক শক্তির হ্রাস, মৃর্খি ও রোগীর সাঁতিশয় আঁপ- 
স্মরিক অক্ষেপে বা অচৈতন্য অবস্থা ঘটে এবং পরিশেষে তাহার 

প্রণ বিয়ে।গী হয়। 

5 

'পর্থ অধ্যায় । 
১ বারা পারার 

নিয় লিখিত কএকটী পীড়ায় জ্বর থাকে না কিন্তু মন্তক 
“$"তশয় বেদনা ু ক্ত- হয় ও স্পন্দনকর বা মানসিক, শক্তির 
কোন ব্যতিক্রম জন্মে না৷ 



[. ৪88 ] - শু 

১১৭। স্বাসতুশূল, পুরাতন মক্তিফষ পীড়া, মন্দাগ্সি, বাতরোগ,প্রভৃতি 
নান! কারণ হইতে শিরোগ্রহ হইয় খাকে। 

মন্দাণি জনিত শিরোশ্রহন (1)59190]6০ 17979201)0) 

১১৮ | ইছা। সহজেই মিক.করা বাইতে পারে | ইহা হইলে আহা রান্তে 

বেদনার বৃদ্ধি হয়, ব1! কোঁ্ঠবন্ধ থকে, জিহ্বা লেপযুক্ত দেখা যায় ও 
পিত্তবমন, অস্ত! ব1 অজীর্ণতাঁর অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পায়। বাতরোগ 
জনিত 'শিরো' গ্রহ হইলে করোী (3০17) বেদনাযুক্ত থাকে গু শরীরের 
অপরাপর স্থানেও বেদনা? অনুভূত হয়|! ' যদি বেদন1 রাত্রিষৌণে ঘটে 
.ও মর্তীকের উপর স্থ'নে স্থানে গুল্ম, (15209 ৫1110৫) দৃষ্ট হয় তাহা 

হুইলে ইহ! উপদংশ জনিত জানিবে। এরূপ স্থলে, রোগীর পুর্বে 
উপদংশ পীড়া হুইর়।ছিল কিন তাহ জ্ঞাত হওয়া! উচিত| ন্মায়শূল 

জনিত শিরোগ্রহ হইলে মন্তকের ও মুখের বায়ুর গতি অনুসারে বেদনা 
বোধ হয় ও ইহ1 সময়ে সময়ে বর্ধিত হয় | কপালের পার্খদ্য়ে সর্ব্বদ 
বেদন) বৌধ হয়| এরূপ হইলে কোন দত্ত বব মাড়ি পীড়ায়ুক্ত হইয়াছে 
জানিবে | কখন কখন কম্পর্র ব1 পুরাতন বাতরোণ হইডেও এই 

রোগ জু হয় । মন্তিক্ষের বা মস্তিকফষাবরক. বিল্লীর নান প্রকার 
পুর্রাতর্ন পীড়া ঘটিলে শিরোগ্রহ জগ্বে। এরূপ হইলে অন্যান্য লক্ষণ 

দ্বার] পীড়া নির্ণীতি করিতে হইবে | " 

মস্তিক্ষীয় অর্থ,দ (07000750709 7210) 

১১৯। এই পীড়া নির্ণর কর। সহজ নহে | ইহাদিশের আঁয়তন, 

সংস্থিত স্থান ও স্বভাবানুষায়ী লৃক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন রূর্প হয়। মন্তিফ মধ্যে 

অর্ক,দ জন্মাইলে সচরাচর মস্তিষ্কের এক'ম্থানে সাঁতিশয় অনবচ্ছিন্ন 

বেদম! থাকে ;" এবং এক ব1 অধিক মন্ডিষীয় স্নায়ুর পক্ষাঘাত ক্রমশঃ 
জল্লে|। এই পক্ষাঘাত অপূটিক স্নায়ুর সর্ধদ। হইতে দেখা'যায়। কিন্ত 
শ্রবণ” স্রাণ ও আস্বাদন নম্বন্ধীর স্বাযুর কখন কখন হইয়া থাকে 
তৃতীয় আীয়ুরও লচরাচর, এরূপ হইতে দেখা যায়| বোন কোন সমক্সে 
মস্তক ঘর্ণন, বমম ব1 আপন্মারিক আক্ষেপ সাভিশয় প্রবল হইতে দেখ' 

রি 



[8৫]. 

যায়। কিন্ত মন্তিক মধ্যে ল্ফোটক, উহ্নার কৌসলত। ব! আস্টীকোন 
স্থানিক পীড়া জশ্মিলে উপরিউক্ত .নমস্ত লক্ষণ প্রকাশ. পাইয় থাকে। 
এজন্য মন্তকে কোন প্রকার আঘাত লাশিয়! ছিল কিন।, এবং নাঁসিক। ব1 

কর্ণ হইতে কোন প্রকার আব (0) । অথুব1 হৃৎকপাঁটের পড়া 
আছে কিন। তাছ। বিশেষ কুরিয়। দেখিবে | 

। ১২০| যাহার বাহাভাব দেখিলে সুস্থ বোঁধ হয়, যদি এরূপ কোঁন 

যুব? বাক্তির ক্রমাম্যয়ে কএক মাস সাঁতিশয় শিরোগ্রহ ও অধিক বমন 
হইতে দেখ] যায়, ও চক্ষু পরীক্ষণ যন্ত্র দ্বার! অপ্টিক স্মাযুদ্বয়ের প্রদাহ 
(7)০5119 ০7৮০ 0৪8:103) পীড়ী1সপ্রমাণ হয়, তাহ হইলে মস্তিষ্কের 

কোন না কোন স্থানে অর্ধূ্দ জম্সিয়াছে জানিবে | আর এক ব। »অপ্ধিক 

মন্তিষীয় স্ীয়ুর পক্ষাঘাত জন্মিরাছে দেখিলে পীড়া স্থিরীকরণ পক্ষে 
আরও স্মবিধ! হুইয়। থাকে । | 

১২১। মন্তিফীয় অর্ধ্দ কোন্ জাতীয়, ইহ। কেবল লক্ষণ দ্বারা জ্ঞাত 

হওয়1 বড় সহজ নছে। কিন ইহ স্মরণ রাখ? উচিত যে বশশবাবস্থায় 
প্রায় গুটিজনক অর্ধ,দ, শৈশব ও যৌবন বস্থাঁয় গ্লইওমণ, এবৎ অপেক্ষা- 
রুত অধিরু বয়ন হুইলে প্রায়ই কর্কটা্র্বদ ঘটিয় খাকে। 

১২২। উপদংশ রোঁপে মস্তিষ্ষীয় ধমনীর আবরকের পইড়া! ব) মস্তি 

ও কশেকক মধ্যে অর্ব্বদ জন্মায়! থাকে ঠ সেই কারণে মন্ডিষ্ষের ও 

কশেৰক? মজ্জীর*পীড়া অর্থাৎ অর্ধান্গা [ক্ষেপ,ব1 নিশ্নার্ঘ।জাক্ষেপ বা এক 
ব1"অধিক মন্তিষ্ীয় স্বীযুর পক্ষাঘাত ও কখন কখন অখপল্মারিক আক্ষেপ 

ঘটিয়। থাকে । যদি কোন যুব] ব্যক্তির পুর্ববে উপদংশ রোগা হইয়া 
থাকে, ও বক্কক বা হৃৎপিণ্ডের কোন পীড়া না দষ্ট সয় এবৎঅদ্ব'ঙ্গাক্ষেপ 

ঘটে তাহা! হইলে পক্ষাঘাত উপদংশ জন্ত ছইয়ছে জানিবে। যে সকল 

মস্তি্ীয় '্বায়ুর পক্ষণীঘাঁত জন্মে, তন্মধ্যে পঞ্চম যুগল বায়ুর ইহা হইলে 

সাতিশয় ভয়ের কারণ হইয়া! থাকে|। পরটিও ডিউরা যেদে রোগী 

একেবারে বধির ছয় ও কর্ণ হইতে কোন আব নির্থত ন! হয়)) প্লুরে 

তৃতীয় ষষ্ঠ, অফটম ও,নবম ন্মীয়ুর পক্ষাঘাত যথা ক্রমে স্বপ্প ভয়ঙ্কর হইয়! 

থাঁকে। য্ি অনেকগুলি ক্্ায়, পরে পরে, বা একত্রে আক্রান্ত ছট তাহা 
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হইলে অধ্বিকতর ভয়ের কারণ হুইয়! উঠে, এবং যদি রোঁগীর শরীরের 
এক পার্থের পক্ষাঘাত জন্মে তাহা? হইলে আরও ভয়ঙ্কর হয়| আক্ষেপ 
যে কোন প্রকারের ছউক ন1 কেন, মস্তিষ্কের উপদংশ জনিত পীড়া 
বশন্ডঃ ঘটিতে পারে ডে | কিন্ত ইহ1 'হুইলে সচরাচর প্রথমে এক 
হস্তের কিম্বা এক পদের অথব মুখের এক পার্খের আক্ষেপ ঘটে, পরে 
কিছু সময় অতীত ন! হইলে অর্ধণন্গাক্ষেপ ঘটে না| রোঁী পুর্ব উপদংশ, 
পীড়ায় প্রপীড়িত হুইয়ছিল+ ইহ! প্রকাঁশ করিতে সহজে সম্মত হয় ন ; 

একাঁরণ তাহার মন্তকে ও পায়ের ঘলীতে গুল্ম; তালুতে ছিদ্র ত্বকের 
উপর তাত বর্ণের কণ্ড$ ও আইরাইটিস পীড়া লক্ষিত হয় কিনা বিশেষ 
করিল্প, দেখিবে। মন্তিষে অর্ধদ জন্মিলে চক্ষের মধ্যে যে বিক্কৃতি 

জন্মে, তাহ! অপিক্*নিউরাইটিস্ ব1 অপটিক্ ক্বায়ূর হাঁস বশতঃ ঘটিয়া 
থাকে । কিন্ত কৌন কোন সময়ে রোগীর দর্শনের কোঁন তারতম্য ঘটে, 
ন1 একাঁরণ মস্তি পীড়াঁর বিষয়ে সন্দেহ হইলে চক্ষু পরীক্ষণ যন্ত্রের দ্বার! 
চক্ষু পরীক্ষা, করণ নিতান্ত অবশ্যক | পাপিলির রক্তাঁধিক্য হইলে নিশ্ন 
লিখিত লক্ষণ দ্বার) জাঁনা! যায়ঃ ভিক্ষস্ফীত ও উন্নত হয়, পাপি- 
লির উপরে ও চতুষ্পার্থে অধিক রক্তআব হয়; শির। সাঁতিশয় প্রনা- 

রিত; কষঃবর্ণ: ৪ বক্র হয়, এবং ধমনী সকল ক্ষুদ্র; হুক্মম ও প্রায় রক্ত 
বিহীন দেখা যায়| চক্ষু গহ্বরে বায়ুর প্রবেশের নিকটবর্তী স্থানে চিত্র 
পত্রের মধ্যে দিরমূ উৎস্ষ্ট হয় | কিন্ত অপ্টিক্ ্ীরুর হ্বাস জশ্মিলে চক্ষু 
পরীক্ষণ যক্ত্রের দ্বার নিম্নলিখিত লক্ষণ দেখা যায়; যথা পাঁপিলি 

নীলাভ্1 শ্বেতব1 শ্বেত বর্ণের হয়, ভিফের উপরিস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিপেণষক 
খমনীর আয়তন কমিয়! অ|ইসে, চিত্র পত্র সম্বন্ধীয় রক্তবহ! নাড়ীর 

বিশেষ স্ুন্মমতা জন্মে, ০৩ সর্বদা অপটিকৃ ন্নায় একটী র্তের যায় 
বোধ হয়। 

১২৩।, মন্তিক বা মজ্জার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পীড়া বা আঘাত 
সবার শরীবের ণ্যা র্যা আগাম পক্ষারথাত জলে সন পালক লিখি 

হইতেছে | 
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লক্ষণ আব্রস্ত স্থান । 

ফেসিয়াল স্বায়ূর পেঃরটিওডিউর।") 

(0০:৮০ 000 ) অংশ দ্বারা যে । 

সকল পেশীর কার্ধ্য সম্পাদিত হয় ্রেনিযমর বি্দেশ্ছ সয় 
তাহাদের পক্ষাঘাত হইলে এবং অংশ আক্রান্ত হইয়াছে জানিবে। 
বণ বা স্পর্শনৃভীবকত শক্তির 
কোন ব্যতিক্রম না জন্ষমিলে, 

সম্পূর্ণ স্পর্শীন্ুভাবকতা প্) 7 
ক্তির অভাব (পঞ্চম যুগল আ্ীয়্র 
কিয়দ্দংৎশ) ও অন্যান্য, ক্রেনিয়শল । 

স্নায়ুর অসম্প,ণ পক্ষাঘাত (যেমত রা এ 

ত্রাণ শক্তির কিয়ৎ্পরিমাণে লো 

চক্ষু টের] ও এক চক্ষুর অসম্প্পো- 

স্নীলনত1 (7১০১:৪)ঘটিলে, ১ 

কোন ক্রেনিরীল আয় বিশেবতঃ 

তৃতীয়, পঞ্চম ব1 সপ্তম মুল সায়ুর 

সম্পুর্ণ পক্ষাঘাত .হইলে ও মুখের 

এক পার্খের স্পর্শানুভীবকভা শক্তি 
রছিত হইলে, বা কোন ইন্দ্রিয় 

বিনষ ছইলে, ) 

"| সচরাঁচর প্রীয় মধ্যন্ছিত ) মস্তি- 

"ক ফ্কের যে পাশ্ব আক্রান্ত হয় 
সেই পার্থখেরই ঘটে। 

ক্লেসিয়াল আয় স্থত্রের বিপ- 

রীত দি গমন স্থানের উপরি- 
দক্ষিণ উ্ধ ও অধঃশীখার সম্প্ণ স্থিত অপটিক্ খ্যালেমসের বাম 

পক্ষাধাত ও মুখের দক্ষিণ অর্থ অংশ বা কর্পস,ষ্টায়েটম্ বাঁ 

অংশের অসম্প,এপক্ষাথাত হইলে, মন্তি্ষ খণ্ডের ব1 পন্সের বাঁম 
অংশ আক্রান্ত হইয়াছে জা- 
নিবে | ৃ 
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ৃ এ ১ ষেক্ছলে ফেসিয়াল জায়, স্থত্র 
দক্ষিণ উদ্ধ ও. অধঃশাখার ৩ ( বিপরীত দিশে শমন করে তা- 
মুখের বাম অংশের 'পক্ষাথাত হাঁরই নিশস্থিত পনসের বাঁম অং- 

হইলে, ₹. শ আক্রান্ত হইয়াছে জানিবে | 

ফেস্ছলে ফেপিয়ল্ মায় স্থত্র 
দক্ষিণ উর্ধ ও অধঃশীখার ও | বিপরীত দিখগে গমন করে তথা" 

মুখের উভয় পার্থর পক্ষাঘাত টা কার পন্সের বাম অংশ আক্রাস্ত 
হইলে; ই ৰ হইয়াছে জানিবে | 
দক্ষিণ উদ্ধ ও অধঃশাখার স্পন্দ- যেখানে জন্মুখ শ্ভ্তের, আয়, 

ন্কর' শক্তি রছিত ও ইহ্াদিশের হ্ুত্র বিপরীত দিখে শীমন করে 
উত্তাপ ওস্পর্শানুভাঁবকত1 শক্তি তাহারই 'উর্ধশ্থিত মেডল1 অব. 
হান হইলে, আর বাঁম উর্ধাও  লঙ্গেটাব! পন্সের বাম অংশ, 
অধঃশাঁখার সম্তঁপ এবং স্পর্শী- ঞ্ঠ আক্রান্ত হইয়শছে জানিবে। 

নুভীবকতা৷ শক্তি বর্ধিত হুইলে, এ) 
দক্ষিণ উদ্ধ ও অধঃশাখার স্পন্দন- ] যেস্ছলে 'সস্মুখ তের আয়ু 

কর শক্তি রহিত হইলে ও ইছাঁদি- | স্থত্র বিপরীত দিখো গীমন করে 
গর ম্পর্শানুভাঁকতা শক্তি ও | তখাঁকার মেভল! অব্লঙজ্লেটার 
সম্তাপ বর্ধিত হুইলে কিন্তু বাম 7 বাম অংশ আক্রাস্ত হইয়াছে 
উদ্ধ ও অধঃশাঁখার স্পর্শীমুভাব- | জানিবে। 

কতা শন্তি ও সম্ভাপ উভয়েরই 
হাস. হইলে, | ] 
দক্ষিণ উদ্ধ ও অধঃশাখার স্পন্দ- ] সম্মুখ সুস্তের স্ায়ূর বিপরীত 

মকর শক্তির পক্ষাঘাতও ইহাদি- | এদিখবে গমনের নিশ্নস্থিতও ব্রেকি- 
খের সম্ভাপু বা! স্পর্শান্ুভাঁবকতা | ক্লাল্ প্লেক্সসের উর্ধস্থিত মজ্জীর 
শক্তির ব্দ্ধি) বাম উর্ধ ও অধঃ- 1 দক্ষিণ অংশ আক্রাম্ত হইয়াছে 

শাখার স্পর্শানুভাবকতা শক্তি | জানিবে। 
অভাঁক ও জস্তাপ অপেক্ষা্কত |. 
ঘপ্প হইলে, না সি 1 
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উভয় -অধঃশাখীর স্পন্দমকরি ও ব্রেকিয়াল্, প্রেক্সসের নিক্স-- 
স্পর্িনুভাঁবকতা শক্তির অসস্ভাব "স্থিত মজ্জার বাম ও দক্ষিণ অংশ' 
এবং মুত্রাশয় ও গুহ্ত্বারের সঙ্গে. আক্রাস্ত হইয়াছে জানিবে। 
চক পেশীর পক্ষাঘাত ঘটিলে, 

৪৮০০৮৮০ ভস্০০-সপ্ি আরত ডি গস 



রষ্কক পীড়া নিদান ও চিকিৎসা । 
বক্কক যন্ত্র যে সমস্ত পীড়ায় প্রপ্দীড়িত হয় তন্সধ্যে প্রধ'ন কএকটীর 

বিষয় নিম্নে লিখিত হুইল | যখণ রক্ত'ধিক্য (00702819) 7 পাইল+- 

ইটিস্ (1১11৭ ব্ক্ষঠক্ত্যঁব)ঠ সপুয় বক্ককেইষ (87101707151 
11010107118) ঠ প্রবল (48০11(9) ও পুরাতন ((711197)10) ব্রাইটাঁখ্য ব্যাধি 

(3279]05 9৯০০৪৫) 5 মেদবহু (1771৮) ও বসাবহু (1410170760৭) অপ 

কুটতা (1০170211921) 7 প্রনার (0)11211017))5 $টি (701)077718)) 

ও কর্কট (01৮1০0)75) পীড়া । 

১। রক্তাধিক্য ইহ হইলে যন্ত্র ঘোর রক্তবর্ণ ও আয়তনে বর্ধিত 

হয়; এবং ইচ্ছা অধিক দিবস আনস্থিতি করিলে যন্ত্রের বিধানোপাদান 

শক্ত অর্থাৎ চিম্স। হয়| বন্থটী কর্তন করিলে, শোণিত অপেক্ষ' কত 
প্রবল বেগে নির্গত হইতেছে, এবং যন্তোৌপিধদীন, পেল্ভিসের ও 

কেলিসেমের আভ্যন্তরিক বলৈম্মিক বিল্লী অ'রক্ত “হইয়াছে দেখিতে 

পাওয়া! যায়। অআ'ণুবীক্ষণিক পরীক্ষায় দুষ্ট হয়ঃ যে, যাত্তুর ম্ডেলারী” 
বিশেবতঃ বল্কলীয় অংশের কনেকৃটিভ্ টিন্ত াতিশয় বদ্ধিত হইয়'ছে | 
য্ত্রে বিধানোপ'দান বে চিম্না হয় লেখা হইয়'ছে, ভাঁছ। উক্ত 

কারণে হইয়া! থাকে | রক্ষকের রক্ত'ধিক্য মচর'চর হৃৎপিণ্ডের এবং 

ফুল্সের পীড়া হইতে ঈন্ভতূত হয়| কেন কারণ বশতঃ শৈরিক 

রক্ত রকুক হুইতে প্রত্য' গমন করিতে না পারিলে ও এই পীড়। জঙ্গিতে 

পারে 

২। পাইলাইটিস্ -পেল্ভিস্ ও কেলিমেমের আ.ভ্যন্তরিক 

শ্লৈথ্মিক বিল্লীর প্রদাহ ঘটিলে ঝিল্লী অ'রন্ক্ু, ঘন ও কখন কথন ক্ষতযুক্ত 
হয় এবং শ্রেম্ব। মিশ্রিত পুয় বা কেবল পুয় দ্বার! আরত হইয়া] থাকে। 

বুকক, শিল দ্বারা উত্তেজিত হইলে, মুত্রীশয় বাঁ মুত্র. মর্গের প্রদাহ 
উর্ধে বিস্তুভ হইলে, পেলভিসে মূত্র সঞ্চিত হইয়া রছিলে ও তাহ! 

পচিলে (1)9৫০177)৯) ৰা পেল্্ভিসের শ্লৈশ্মিক ঝিল্লীর উপর গুটি সঞ্চিত 

হইলে পঁণইলাইটিস. পীড়। উৎপন্ন হয় | এই পীড়ায় রক্ককের প্রসারও 
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দু হয়) যে হেতু প্রনার ও প!ইলাইটিস্ একই কারণ হইতে উদ্ভুত 
হইয়। থাকে। 

৩। সপুয় রন্ককৌষ এই পাঁড়াঁয় বক্ষকোপি।দ'নের প্রদাহ ঘটে 

ও পরে পুয়োৎপত্তি হয়। বক্ধকের রক্তাধিপ্য হইলে যেরূপ বিকৃতাঁ- 

ব্থা দুষ্ট হয়, ইহাতেও সেই রূপ হইয়া-থ!কে ; এতদ্ব্যতীত মেড- 
লারি বিশেষতঃ ধজ্কলী অ€শে পুয় সঞ্চিত হইতে দেখা যায়| এই রূপ 

পঁডা সচরচর ঘটে না| কখন কখন মুত্র'শয়ের ব1 মূত্রমার্ণের প্রদাহ, 
সপুয় রক্ত প্রদাহ, বা মূত্র শিলা/কাঁরণ প্রদাহ জন্গিলে এই পীড়া ঘটিতে 
পাধে| প'ইলাঈটিস্ পীড়। সচর।চর,এই রোগে ঘটিতে দেখাযায় য়1 

৪। প্রবল ত্রাইটাখয পীড়া -ইহাতে বক্ধকের আয়তন ও গুকত্ব 
বেশী হয়। ইহার আবরক বা ক্যাপ্স্থল্ সহজেই পৃথক করা যায়। 

এরূপ করিলে যস্ত্রটী ঘোর রক্তবর্ণ বা] ঈষৎ হরিব্রা বর্ণ বা স্থানে স্থানে 
রন্তু ফেঁট। বা! তালি দৃষ্ট হয়| যস্ত্রী কর্তন করিলে ইহার অভ্যন্তর 
ভাগাধূসর আরক্ত ও তাছার স্থুনে স্থানে রক্ত কৌটা ব1 বল্কলী 
((4)71171 ৯01)১00)6) রক্ত বিহীন ও পাইরামিড় 1৮7000095) 

সমূহ আরন্ত ৭ স্তর পুচ্ছনত 13017169) দৃষ্ট হয় | অণুবীক্ষণ যন্ত্র 

দিয়া দেখিলে টিঠবসগুলি, রহুৎ দাঁনাময় এপিখিলিয়ল্ কোষ পুর্ণ 

ফ'ইব্রণ ৪ রক্ত কণা সংযুক্ত দেখা যায়| ফাইব্রীণযুক্ক কাষন্ 
এই পাড়ার প্রধান লক্ষণ। কখন কখন মাল্ফিজিয়াঁন্ বডি সমুছের 

(011110017া) 1)ণন) আবরক রক্ত পুর্ণ বখ কখন কখন ইহার] 

ঘন ও দ'নাময় হয় ও তাহাদিগের কৈশিক শিরার রক্তাধিক্য হইয়! 

থাকে । আ'রক্ত জ্বর হলে, বা শীতল বায় সেবন করিলেও কখন 

কখন এই পাঁড়। উৎপাদিত হয়| ্ 

«| পুরাতন ব্রাইটাখ্য পীড়া-অনেক প্রকার ব্বকুক ব্যাথি 
ব্র/ইটাখ্য পীড়া বলিয়া পরিগণিত হওয় তে ইহ!র যাথার্থয নিক্ূুপণ 

করিতে নাতিশর় গোলযোগ উপস্থিত হয়| প্রায় চীরি গ্রক'র পুরাতন 

পীড়া, যথ। ক্রনিক ডেস্কোঁফাঁমেটিভ নিকাইটিস্্, মেদরৎ১* বসাঁৰৎ, 
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ও দীনাঁময় অপকষ্টতা এ নামে অভিহিত হয়| এই সমস্ত পীড়াছেই 
প্রজাবে অল্বিউমেন্ ও রিনাঁল কাস দৃষট হয় | সকল প্রকার ব্রাই- 
টস্ পীড়াঁয় (প্রবল ব1 পুরাতন হউক ন। কেন শে।থ উৎপন্ন হয় অর্থাৎ 

ত্বকের অব্যবহিত নিন্বন্জিত কৌষময় ঝিললীর মধ্যে ৪ শরীরের অভ্যন্তরস্থ 

সমস্ত গহ্বরে সিরমূ উৎস্ফী হয়। রক্ককের' ক্রিয়ার বিকৃতি হওয়াতে 

শোণিতে অস্বীভাবিক পদার্থ সমূহ (ইউরিয়।, &, সঞ্চিত হইয়া? রহিলে) 

ব1জলের পরিমাণ মুত্র ভ!ল রূপে নিঃস্যত না হওয়াতে" অপেক্ষাক্কত 

অধিক হুইলে শোথ উদ্তত হইয়া! থাকে | শেনিতে ইউবিয় অর্থ 

হইয় রহিলে ইউরিমিক্ প [ইজনিৎ, হয় ডি 14.10710 1)001৯0101118) এবৎ ইহ 

হুইলে আক্ষেপ ও সংন্যাঁস ঘটিতে দেখ যায়| 

৬। বত শ্বেত রকক (14005 চি ৯100176৮)-ইহাতে 

মুত্রপিণ্ডের অ'য়তন বর্ধিত হয়| ইহার আবরক সহজেই পৃথক কর] 

যায়| ধরুপ করিলে যন্তের উপরিভাগ মন্থণ, শ্লেতবর্ণ এবং ইচ্ছার 

স্থানে স্থানে লাল তালি বা শিরা! সমূহ দেখিতে প"এয়। যায়| যন্ত্র 

কর্তন করিলে বল্কলী অংশ অর্থাৎ কর্টিকাল্ অব্ষণানস্ (0):10705) 

901)55০0০০) ঈবৎ হরিদ্র বর্ণ, অপেক্ষকত মোটা ৪বিশিষ্ট রূপ স্তর 
গুচ্ছবৎ এবং পাঁইরামিভ. (1১৮77707017, দিগের রক্ত 'ধিকা দেখা যায়। 

অনুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বার! দেখিলে টিউব গুলি প্রনারিত এবং ই] 
কোষ, মেদকণ। ও দানাময় পদার্থে পরিপূরিত হইয়াছে, দেখ! যায় | 

পীড়াঁর শেষাবস্থায়। তাহাঁদিশের আভ্যন্তরিক ঝিলী অদৃশ্য ও তাহ" 
দিশের হাঁস হয়; আরও মাল্ফিজিয়ান্ বডি গুলি অপেক্ষাকৃত অন্বচ্ছ 

ও সচরাঁচর বর্ধিত হইয়] থকে ৃঁ 

৭। মেছ রুন্কক (1:75) 1061)০5)--ইহাতে যন্ত্রের উপরিউক্ত 

রূপ বিরুত্তি হয় | কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বার দেখিলে টিউব. দিখৌর 

কোঁতের অভ্যন্তরভাগ ধেদকণখ পরিপুরিত দৃষ্ট হয়; মাল্্ফিজিয়ান্ 

বডিসের ক্ষপ্রে ক্ষুদ্র কৈশিক শিরার (€91)11177105) উপরেও এরূপ €দখ। 

যাঁয় এবং" সমস্ত যন্দুরটীর বর্ণ মচর'চর কেক!সে হয় 
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৮। 'বসাবৎ বুক্ধক (15740দ9৮ 00) ইছাঁতে যন্ত্রের 

আয়ন বর্দিত হয়, ইহ টিপিয়। দেখিলে শান্ত বে'ধ হয় এবং ইস্ছাঁর 
আবরক মহজেই পূথক করা যয | যন্ত্র কর্তন করিলে» চিক্কণঃ মোঁমবৎ, 

ও রক্ত শুন্য দেখার! অ'যোডইন লাগাইলে ইহা! ঈনৎ আরক্ত ও 
কপিশবর্ণ হয়। আ'পুদক্ষণেক পরক্ষায় শ্কদ ক্ষুদ্র ধমনী দিগের আব্রক 
সচর"চর ঘন দেখায় । চিঠি বডিগের ও এফারেন্ট ধমনীর 
প্রথমে এই বিরত পন্থা]! ঘটে | উপদৎন/, ক্ষয়কী শ. আসি পড় 1৪ অন্যান 

দেহ ক্ষরক রক ধোঁগে রক্ষকের এই রোগ ঘটিলে যক্তৎ ও প্লীহারও ইহ 
হইয়। থ কে। অন্যান্থ ব্রাইটাশ) পীনডায় শেনিত হইতে ইউরিরা নিও 

মরণের বত ব্যতিক্রম জন্মে, ইছ!তে তত হয় লা 
রি এ ্ রা ৯। ইপ্টার টিউবিউলার নিকু।ইটিস (17/70/14৮৩. 

' 10011-) বা দানাময় বকক (071011117)18101/0৮)-- ইহাতে 

যর 'আয়তানের ভাজ প্র ইঙার আবরক ঘন হয়| এই অবরক সহজে 

পৃগক কর। যার না) এক টানে ছিপডিলে উহ যন্ত্রের উপ রিভাখে স্থানে 

স্থানে লখিয়। হছে | খদ্দের উপারাভীগো স্থানে স্থলে ক ক্ষ উচ্চত। 

(7১0501167৮১) থাক তে যন্থ্ুঈা বন্ধুর ছয় | কোন কৌন,রোগীর যন্ত্রে 

স্পট থলি দেখখযায় | যন্দ্র বর্ণ করিলে করুটিকাঁল সবহ্য নন অপে- 

ক্ষ কৃত পাল এবং মমস্ত ঘন্্ নিক্দিত পদাথ চিমৃসে, খস্গখমে এবৎ স্থত্র 

গুচ্ছবৎ দুণ্ট ছয় | আখণুকীক্ষণিক পরিক্ষার দূফট হর যে, পীড়ার প্রথমা- 
বস্থায় কনেক্টিভ্ টিন শোগিত ও উৎস্ন্ট কে!ষ দ্বারা পূণ হইয়। পরিশেষে 

ফ.ইব্রস্ টিস্থুতে পরিণত হইয়'ছে এবং ইহ] ইহার নিকটস্থ যন্বাৎশের উপর 

পেষণ করাতে মাল্ফিজির নু বডিস্ হীন ও টিউবস্ গুলি অস্ক,চিত, 

অসরল ও এপখিলিয়ম্ বিহীন, ধমনী সাতিশর সুল ও তাহাদিখের 
আয়তন বর্দিত হইয়'ছে। কোন কোন রোগীর বক্ধকে এমত পপিমীণে 

শিস দূ হয় যে সমস্ত যন্ত্রগী খলী বিশিষ বোধ হয়| ইউরিনিফায়সূ 

টিউবস্ (70111111008 081)0৯) অবরোধ প্রযুক্ত স্থানে স্থানে বিস্ত ত 

বশ মালফিজিয়ান্ ' বডিস্ প্রঘারিত হওয়াতে এরূপ বোধু হয়|. 
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| বৃন্ককের প্রসার _এই পীড়া অতিশর প্রবল হইল যঙ্ত্ে 

আয়তন বর্ধিত হয় এবং উহ? খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত ও একটী থলীর ন্যায় 
দেখায় । এই থলির ভিতর মুত্র বা পুয় খাঁকে। যদি পুয় থাকে তাহ! 

হইলে তাহাকে প! ই্নিফ্োসিস্ (15977010০৯৯) ও যদি মূত্র থাকে 

তাহা হইলে হাইডোনিফে'সিস্ (150770109৯৭) কছে। রক্ষক 

নানা কোষে বিভক্ত হওয়াতে উহ্নার আয়তন অতিশয় বর্ধিত হয় স্মৃত- 

রাঁং ইহা অর্ধ,দের ম্যায় বৌধ হয়। প্রসারিত বন্ধক কর্তন করিলে দৃষ্ট 
ছয় যে, কর্টিকাল্ টিস্বর স+তিশয় ইস. এবং মেডলারি সব্ষ্ট্যান্স সি 
ও চ্যাপট? হুইয়াছেঃ আরও পেলভিস্ও ইন্ফগ্ডবিউলা প্রস!রিত এবং 

পাইলইটিস পীড়া প্রযুক্ত তাহাঁদিশের আভ্যন্তরিক ঝিএটর রক্ত ।দিক্য 
হইয়াছে | মৃত্রশিলণ, মুত্রীশয়+ ইউরিটাঁর বা মুত্র'মর্গের পড়া বা কখন 

কখন পেলভিসের গুটি জনক রোগ বশতঃ মুত্র ভাল রূপে নিঃসরণ 
ন1 হইলে এই রে'গী উৎপাদিত হয়। 

১১1 বক্ধীকের গুটি পাড়] কখন কখন বক্ধকের বল্কল১ অঙশের 

স্থানে স্থানে ক্ষদ্রভর টি সমুহ দেখা যায় 1 কখন কখন এ বজ্কলর 

উপরিভ!থে কপিশ (71৮) ব। হরিদ্রীয়ক্ত 1১611) এুটিল'র সায় 

দৃষ হয়। পরে ইছ। গলিয়া যায়,ও ইহ হই পয় লিঃক্ভ হুইয়। 

ইন্ফ্ডিবিউলমে বেরা করে| এই পীড়া কোন কোন সময়ে অমন্ত 
যন্ত্র নট হইয়া] যায়; এবং রা পর ক্াপ্স্থলের মপ্যে যস্তের অবৰ- 

শিফীংশ ও গুটিজনক পদার্থ মি ছে, দেখা যায়| অতো বুক্কাকের 

খাতে (1১1৮৯) গুটি সঞ্চিত হয়ঃ পরে ইহ] বিস্তৃত হইয়া পড়ে। রক্ককের 

এই রেগ ঘটিলে অগুডকোধ এ মুখশায়ী 'গ্স্থির এই পীড়া ঘটে। 

১২। বধঞ্ধকের কর্কট রোগ -রক্ষেকে প্রায় কোমল কর্কট বদ 

(0190171177% 0700) ঘটিয়ঃ থাকে! প্রথমে রক্কাকের সন্গিকটস্থ 

লগীকা গ্রস্থিতে ইহার স্থত্রপাঁত হয়? পরে ইচ্ছ। বক্কুকে ব্যাপিয়! পড়ে 
এবং ইহ! উদর মধ্যে এক বৃহৎ অর্ধদ নির্মান করে। শিশুদিগেরই 

সচরাচর, এইরূপ হইতে দেখা যায়| 
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১৩, রক্তাপ্পতা, শোঁথ, প্রাতঃকালে বমন, স্ববদ! বায় প্রণালটর 

প্রদাছ, উদরণময়, রাত্রিকালে সর্বদা প্রজবের আবেশ, ভুঃসাধ্য অজীর্ণত 
বা আক্ষেপ হইতে দেখিলে মৃত্রপিণ্ডের পীড়! সন্দেছ করিবে । যেছেতু 
এই যন্ত্রের অনেক অনেক পীড্ডায় ব্ক্ুক স্থানে বেদন! বোধ হয় ন। জন্য 

লক্ষণ গুলি অস্পষ্ট হইলে ব্ষকের পীড়। আছে কিন। তাহ? বিশেষ 
করিয়] দেখ! আবশ্যক | প্রআব পরীক্ষা; কারয়। দেখিলে ব্ৃক্ধকের পীড়া 
আছে কিন? ভাহ। প্রত্যক্ষ হইবে | এই হেতু মুত্র পরীক্ষ। করিতে শিক্ষা 
করা নিত"ন্ত আবশ্যক | উহ পরীন্মণ করিতে ছইলে নিম্ন লিখিত উঁষধ ও 
উব্য সকল নিকটে র'খা আবশ্ঠাপ)| স্পট দীপ, ইউরিনোঁমিটার্ (ঢাছ0৩- 

10:10) অর্থাৎ মুত্রের আপেক্ষিক গুকতব অবগত হুইব!র যন্ত্র». টে, 

টিউবস্. লাইকর্ পটন!পি, উগ্র ও জলযুক্ত নাইটি,ক অস্ত, তুঁতের জল 

(১২111)]1:)1( 01 (000)0)07 ১01010107)) এনিটিক্ আত, এমোনিয়। সলিউসন্, 

'এল্কোঁহল্, পীত অর্থাৎ টরমেরিক বাঁগজ, নীল অর্থাৎ লিটমস্ কাগজ, 

প্রযাটিনম্ পাত্র, জ্যাগুবাথ্ ও কতকগুলি কাচ খণ্ড ইত্য)দি। প্রথমে 
মুত্রের বর্ণ কিরূপ, অপেক্ষারুত নর হরিদ্র1 বা ঘোর বর্ণ অথব1 ইহাতে, 

রক্ত বা! শি আছে রা তাসছ। দেখিবে | পরে একটী উচ্চ কীচ পাত্রে 
কিছু মূত্র রাঁখিয়। ইউরিনোমিট।রু যন্ত্রগী তাহাভে স্থটপন করিবে | 
স্কেলটা অর্থাৎ ক্রম বিভাঁণ বন্জের অংশ যে পর্য্যন্ত মৃত্রের মধ্যে 
থাকিবে তাহ! দেখিলে স্ুত্রের আপেক্ষিক গুকত্ব নির্দিষ্ট হইবে | এই 
যন্ত্রটী এমত প্রকারে নির্মিত যে ইহাকে পরিক্ষার জলে নিক্ষেপ করিলে 
এই যন্ত্রটীর জিরে। ব৭ শুন্য লিখিত স্থান অবধি মগ্ন রছে | সুস্থ লেকের 

মুত্রে নিক্ষিপ্ত হইলে ১০১৫ হইতে ১০২৫ পর্যন্ত দেখ! যায়। যদি 
আপেক্ষিক গুকত্বের শেব ছুই অঙ্ক ২ স্বর, গুণ করা বায় তাই। হইলে 
মুত্রের ঘন পদার্থের পরিমাণ নির্দিষ্ট হয়। যেহেতু মুত্রের গুকত্ব সর্ব্বদ। 
সমান খাকে না এজন্য ২৪ ঘণ্টার প্রআব পাত্রে রাখিয়া পরীক্ষা করিয়া 

উহ নির্দিষ্ট করা বিধেয় | 
১৪1 মুত্র অগুলালীয় কিন! তাহ! জাঁনিবাঁর জন্য কিঞ্চিৎ মূত্র টেট 

টিউবে রাখিয়া! দশ পোনর ফোঁখট। উগ্র নাইটিক্ অপ উহাতে, সংখোগ 
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করিয়! স্পরিট দ্বীপ দ্বার উহ! সন্তপ্ত করিবে, যদি আল্বিউমেন্ বর্তশান 
খাঁকে তাছ। হইলে যুত্র অস্যচ্ছ হুইবে ও টেফ টিউবটী এক "নে বসাইয়। 

রখিলে উহা? অধঃ পতিত হইবে । মৃত্রে আল্বিউমেন অছে কিনা 
তাহ? পরীক্ষা করিতে হইলে, সম্ভাপ ও নাইটি,কু এনিড উভয়ই ব্যবহার 

করিলে স্থবিধা হয় | বর ক্ষ র'ন্ত হুইলে,যদি তীহ'তে কেবল অস্তাপ 

দেও যাষ, ভ হা হইলে আল্বিউমেন্ ম্যত হয় না| আর ইহ্থাতে 

২৭ ০০1 শত হকি এদিড পুর্বে সগষঘোথি কর। হইয়া থ!কে 

দয) ২, আগ জবিউমেলাকে সংযত হইতে দেয় না| কখন কখন 

৫ রে . নর ৯৮,৯33 “হি ই 2৮321 5 পতিত হওয়াতে উহ? অআক্ষচ্ছ হয়, 

বুনি ত50 85050 লা ই অন্চ্ছতাখ অপনীত হয় । কখন 

22 2-4-8-8৯ "ও. *এযে শী করিলে, ইউরিক্ এসিভ, 

-* স্টক নিক্ষিগ হওয়াতে ইহ" 

ইন ৩৫ হ্া 2 550 50৮5 আষ মমোগ করিলে ইউরেটস্ 

পভ মহ ক নট 5027 সা এস্তপ্ত করিলে মূত্র পুনর্ধার পরি- 
ক রো 

৮. 1৮ মুত এ বি ঠা ত *দ্খিতে পাওয়া যায় তাছ। হহছলে 

(এ হ-1288 উরলেত 5, উঠি ও কট টিউবে কিয়ৎপরিমিত সুত্র 

৭ [1 ট, পু দল কেটি বত ৮11৭ শ্িতব্য মুত্রের অদ্ধ পরিমিত 

ই ৯) তি ২0 তা পি ৮ শিল যদি ইহততে শর্কর থাকে, 

পট ও ছতুহা পা পা ৪1 20 দল িশ বর্ণের সব্অকৃসাইভ্ অধ, 
হিপ ৩ উন) ০8025000080 555 হর | যদি আল্বিউমেন্ 

ক। পম দা তক ৮৯55 এর কিয়দংশ পাত্রে ধরিয়া রাঁখিলে 

যে যে পদার৫ অধঃ পতিত,হয় তাহা একে একে পরীক্ষা! করিবে | 

ঢি 
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১ম। 1বভাগ। 
ক। প্রআব অগুলালীয় ৷ 0. 

১৬। প্রান্ন'ব অগুলালীর হইলে মূত্র পীড়া উপস্থিত হইয়!ছে মনে 

কর। উচিত নহ্ছে| কেনন$ মর, বাতরোঁগ, বিস্বচিকণঃ প্রভৃতি অনেক 
পড়ায় এবং গর্ভাবনস্থ'র ও ঘুর অগুলাঁলীয় হয়| যদি খুত্র সর্ধদ। পরীক্ষ! 
করিলে উহাতে আল্ববটছেল, পুঁয় বা রক্তকণা বা অ'ল্বিউমেনের মছিত 

টিউব্ কাউস্ বর্তমান আছে দেখিতে পাওয়া যাঁর এবং রক্ষক পীডার 
স্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পায়, তীহু হ ইলে ডহ। মনে করা দোবের কথা নছে। 

স্্মন স্ন্মম নল*দিশের কাষস্ সন্দেহ হইলে মৃত্রের কিয়দৎংশ একটী কাচের 
পাত্রে ধরিয়া] রংখিবে,'পারে একটী ডিপিৎ টিউব দ্বার! অধঃপতিত পদণ- 

গর কিয়দশ একখ'নি কচের প্লেটে রখিবে, পরে উহ1 অভ্র দ্বার 

আ'রত করিয়। আঞ্চবশ্ণ৭ যন্দ দ্বার! পরীক্ষ! করিবে | পরীক্ষা! করিতে 

হইলে এক, অর্দ ব। একটতুর্থাৎশ হঞ্চ অবজেক্ট গ্ল্যান ()1],41-2148) 

ব্যবহভ হয়| কিন্তু শেষোক্ত ভই গাকার গ্ল্যাস দ্বার) ভাল দেখা যায় | 

আঁগুধীক্ষণিক পরীক্ষণ কম শুলি দীর্ঘ, অপ্প বিস্তৃত নলীর ন্যায় বা 
ঘন ছ্:গের মত দেখায়। স্ুক্মম স্থম্চা নল লদিখোর (ন5০ঘ৪ +011)0) 

মধ্যে শোগণিতের ফাঁইত্রীণ সংঘত হইলে কাষস্ উৎপন্ন হয়; এবং উহ? 

গাআব দ্বারা নিঃস্ত হইলে উহ!দিথের সহিত নলীদিশের মধ্যস্থিত 

এপিখিলীগ্রমের (11)11115111)1) কিয়দংশ ও কখন কখন রক্তকণ! দেখিতে 

প1ওয় যায়| | 
১৭। মুত্রে চারি প্রকার ক'ফদ্ দেখিতে পাওয়া যায়| 
১ম | স্বচ্ছ মে।ম্বু কাউস্ (৮২২৮ 095)--এই কাফটস্ গুলির 

ব্যাস একরূপ নছে | কখন কখন ইহার টদর্দ্য এক ইঞ্চির তিন হাজ।র 

ব1পাচি শত ভ।গৈর এক ভীগী ছয় | কাঁষউস্ গুলির রাঁসায়নিক সমাস ও. 
(01108010201 ০0)1011)07101017) ভিন্ন রূপ | তাঁহাদিখের উপর ্র্ধ্যরশ্মি 

তির্য্যকঘ্ভাবে নিক্ষিপ্ত হইলে ব1 এক ফৌঁট। জল মিশ্রিত আ'ফ্লোভাইন্ 
ংযোগী করিলে তাহাদিগকে ভাল রূপে দেখিতে পাওয়। যায়| 

৮ 

০ (7 
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২য় | কোধষময় কাঁউস্ (017015৮0৮9৯) এই কাফস্ লি স্বন্মম 

স্বদ্মম নলীদিগের এপিখিলীয়ম্ কোষ 'সমূহে আরভ থাকে | কোষময় 
কাষস্ মূত্রে দেখিতে পাইলে, জাঁনিবে যে পীড়াটী নুতন হইয়াছে এবং 

টিউবস্ গুলি এপিখিলীষম্ বিহীন হয় নাই ৰ 
৩য়। দীনাময় কাস্ (েছ8]য 08৪০) ইছার। দানীময় | ইহছ+- 

দিগের ব্যাস প্রার এক ইঞ্চির ৭০০ ভাগের একভাগ হয়| যে সকল 

, নলীফিগের মধ্যস্থিত এপিখিলীয়ম্ খশিয়া? পড়িতেছে এরূপ নলীদিগের 
মধ্যে এই কাষ্টস্ উৎপন্ন হয়। কখন কখন পীড়া নুতন হইলে কাষস্ 
গুলির উপর ইউরেট. অফ এমোনিয়া “সঞ্চিত হয়; এজন্য কাইস্ সমুহ 
দানাময় বোধ হয়, কিন্তু এরূপ হইলে, উহ্াদিশীকে উত্তপ্ত করিলে উহ? 

স্বচ্ছ হয় | 
৪র্থ | যদি কাঁষস্ সমুহ মেদ দ্বার] পরিপুরিত ও মুত্রে এইকূপ কাফ- 

সের আধিক্য দৃষ্ট হয়, তাহ! হুইলে বক্ককের মেদ।প্ষ্টভাঁ ঘটিয়"ছে 
জানিবে | কখন কখন পুয় কৌঁষ ব1 রক্তকণা টিউব ক।ষস্ দিশের 
সহিত জড়িত থাকে | যদি টিউবস্ গুলি স্থানে স্থানে এপিখিলীয়ম্ 
বিশিষ হয়, তাহ হইলে কাঁফস্ সমূহ ক্ষুদ্র, আর যদ্দি উহ্থার 
এপিখিলীয়ম্ বিহীন হয় তাহ হইলে কীষ্টস্ সকল বছৎ হয়| যদি 
মূত্রাশয়, মূত্র প্রণালী এবং খাত (1৮01৮5) অদাহ বিশিষ্ট হয় ভা! 
হুইলে মৃত্রে মূত্রাশয় প্রভৃতির এপিখিলীয়ম্ দেখা বার | এই এপিখিলীয়ম্ 

কৌঁষ গুলি প্রায় কর্কট কৌঁধ গুলির সদৃশ, এজন্য সর্ব] ভ্রম হুইয়! খাঁকে। 
১৮ | টিউব কাঁষটসের পরিবর্তে মৃত্রে পৃ্কোষ থাকে । ইহ। হইলে 

মুত্রে লণইকর্ পট্যাসি সংযোগ করিলে মূত্র ঘন হয় (071৮7 2৮8৯) ও 

তাল বান্ধিয়াযায়। তাঁল বান্ধিয়। গেলে তখন ইহা! স্বচ্ছ হয় | আথু- 

বীক্ষণিক পরীক্ষণর দ্বারাও ইহ! সপ্রমাণ হয় | উল্লিখিত পুয়কোষ গুলি 
গোলাকার ও দানাময় এবং ইহাঁদিখের ব্যাস (1)1796667) ১ ইঞ্চির 

২০০০ ব1৩০০০ ভাঁগৌর এক্ ভাগ । এনিটিক্ এপিড় সংযোগ করিলে 

তাহা র'স্বচ্ছ হ্থয়, ও তাহাদিথের মধ্যে এক হুইতে চাঁরিগি পর্য্ত্ত 
গোলাকার নিউক্রিয়াই দেখিতে'পা1ওয়1 ঘায় | 
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১৯ কখন কখন মৃত্রের অধঃপতিত পদার্থে রক্তও দৃষ হয় | রক্ত 

মৃত্রের নহিত সম্মিলিত থাকিলে অধঃপতিত পদার্থ ফাইক্রীন নির্মিত, 
ঈষৎ কপিশ ও লালবর্ণ হুইয়! খাকে | রক্তকণণ প্রআাবে অধিক দিবস 
থ।কিলে ইহাদের আকার স্িন্ন ভিন্ন ও অসমীন হয়| আ'ণুবীরক্ষণিক 

পরীক্ষায় দেখা যায় যে, ,তাহাদিগের ব্যস পরিমাণ ১ ইঞ্চির ৩০০০ 

ভাগের এক ভাগ ও তাঁহার! নিউক্রিয়ন বিশিষ্ট নহে | 

খ। মূত্র অণ্ুলালীয় ও ইহাতে টিউব কাষ্টস্ দেখা ফায়। 
২০। অ। এরূপ হইলে পীর্ভাইদ।নিস্তন কি পুরাতন ইহ? বিশেষ করিয় 

পরীক্ষা করিবে | ' পীড়া হৃতন হইলে প্রবল বৃরূক প্রদাহ অর্থাৎ একিউট্ 
ত্রাইটস্ পীড়া (40010 1)7101)05 01৯6৯6) ও পুরাতন হইলে ক্রনিক্ 

ব্রঃইটস্ পীড়] (01070101012) ৭15০৯৭০) বলিয়। পরিগণিত হয়| 

অ।1 অ। একিউট ব্রাইটস পাঁড়া 1 

২১। নির্ণয়কারক লক্ষণ-_বদি মুত্র অপ্প পরিমিত, রক্তিম, 

আল্বিউমেন্যুক্ত ও ইছা'র অ'পেক্ষিক গুকত্ব অপেক্ষাকৃত অধিক হয়; 
কখন কখন ইহা! রক্তকণা সংযুক্ত, বা কখন কখন (অধিকক্ষণ 

ধরিয়া! রাখিলে) ইহ? হইতে কপিশ বর্ণের পদার্থ অধঃপতিত হয়, ইহার 

টিউব্ কাউন্ গুলি কৌষময় ব1 স্বচ্ছ এবং রক্ত ও ফাইব্রীণ কণা সংযুক্ত 

হয় এবং রোগীর শরীর, বদন, ও হস্ত পদদির শে।থ জন্মে, আর তাহার 
দ্রতন:ভী, তৃষ্ণ। এবং শুষ্ক গ-ত্র হয় তাহ হইলে একিউট্ ব্রাইটস পীড়। 

ঘটিয়াছে জানিবে | | 
২২। পীড়া আরন্তের পুর্বে কম্পন হুয় ও রোগী শীত বোধ করে, 

তৎপরে ভ্রাহার শিরো গ্রহ, তৃষা, বমন, কটিদেশে বেদন1 ও হস্ত পদ1দির 

শেশখজন্বে। শিশুদিগের এই পীড়া অ+রক্ত জ্বর ব1 অন্থ প্রকার স্ফোঁট 

জ্বরের পর ঘটে | হিম লাশিলে বয়োধিক ব্যক্তিণণের ইহা হইয়া! থাকে 
এই পীঁড়ায় সচরাচর ফুম্ফুসীবরক, হৃৎপিগ্ডাবরক বা অস্্রীবরক বিলীর 

প্রদাছের উপনর্গ দেখ? যায় | প্রজাঁবে রক্ত দেখিতে পাইলে পীড়া ইদাঁ- 

নিম্তন ও কঠিন হইয়াছে মনে বুরিবে [ 'শে!খের সহিত কাঁশী ও শ্বাম- 
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সহ, ঘটে। জর্ধদ। তড়ক। হয়| অধিক পরিম।ণে এজ 'ব ছই/গল রে.গগী) 

সাস্থ্যলাভ করে। প্রবল ব্রাইটস্ পীড়া দর্ঘকাল খংকিলে দ'র্ঘব্ণল 

স্থায়ী ব্রাইটন্ পীড়া বলিয়া! পরিগগিত হয় । 

২৩। চিকিৎসা এখমাবন্থার রে"গীকে গরমে রাখিতে হইবে 
তাহাকে শয্যাঁহুইভে উঠিতে দিবে না। শঘু আহ!র, ছু, চ।, শীভল 

জল, যবের মণ্ড, বরফ ও লেমানড খাইতে দেপয়াযার় | ক জাল সন, 

উষ্ণ বায় মেবন ব1 বাম্পাভিবেক, কটিদেশে শুজ্চ কপিত এবহ তিটির 
পুলটিস্ ব্যবহৃত হয়| জে'ল।পের গড; সলফেট গ কণব্বনেট অফ 

ম্যাগৃনিসিয়1; সলফেট অফ ম্যগৃনামর। ও এণ্টিপনি জাত আ.ঙব 
পডফিলিন্ ; ইলেটিরিয়] : ন ইটি,ক্ ইথার 5 21৫ এইনপ সুত্রকখরক ৪ 
ঘর্মশকারক গঁষধ ব্যবহধ্য | ৮৯৭ বঙ্দিত হইল টিও ১৭. বিল লেহন 

ফসফেট; কুইনাইন ; ব্রথ & ব'চ। অণু খই দিবে | আর্কাদ। গায় 

কাপড় ব্যবহার করিতে হইবে আরপা বাবস্থা করিব জা । হিল 

পিখিত ব্যবস্থাও কখন কখন কর। যায় | রন্তমে শ্ণঃ কপিত, জলে উবু 

বেলেস্তার1, টার্টার এহ্টিক্, কল্চিকমৃ, ডিজিটেলিযা, এবও ক্রথ গ 

ক্লোরে।ফরম্ ব্যবহৃত হয় | 

আঁ আ। ক্রনিক সির 
২৪| নির্ণয়কারক লক্ষণ বদ শু স্যযভ খিক পরিমাণের 

অপ্পতী না ছয়, সচরখচর ইহার আপেক্ষিক গুকহ কমি আইসে, ইচ্ছা 

অগুলাঁলীর় হয় ইহার টিউব্ ক'ফস্ চলি দ নাময় ব। স্বচ্ছ হয় শরর ও 

হুম্ত পদাদির শোথ ও রক্রাপ্পতা জন্মে তাহা হইলে ক্রনিক প্রাহ্টম 

পীড়া ঘটিয়াছে জানিবে । | 

২৫| এই রোখে কখন কখন রোগীকে উপুড় করিয়া! শে যাইয়া হস্ত 
দ্বারা তাহার কটিদেশ স্পর্শ করিলে বর্জিত মুত্রশিগুড হস্তে টেকিতে থ!কে। 

পঁয়তাল্লিন বংসরের অধিক বয়স্ক ব্যক্তির এই পীড়া কদাচিৎ ঘটে। 
ত্বক ও ওযষ্ঠধর মলিন এবং বদন ও হস্তপনাদি স্ফীত হইতে দেখিলে 

এই পাড়ার সন্দেহ হয়| এইনপ মন্দেছ হইলে পর মূত্র পরীক্ষণ করিলে 
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রোগঈ'ঠিক জনা যায় ॥ ইচ্ছার প্রথমে যে, শোথ পরকণশ পায়, তাঁছ? 
পদদেশে, চক্ষের ভ্রুদ্বয়ে ও পায়ের এইটে হুইয়।'খাকে। এই পীড়া 
জন্সিলে ব্রন্ক"ইটিস্. অজীর্ণতী, বক্ষোঁদক, প্রাতঃকীলে বমন.ও উদরাঁময় 
৪৫ | ইহা ঘটিলে ভন্গান্য যন্ত্র লিড হয়॥ একরণ ভরের 
বেগ ও প্রদ!ছের অন্যন্য লক্ষণ দেখিলে বন্দ. পরীম্ণ যন্ত্র দ্বার 

ফুল্ফুস্ ও হৃত্পিগু পরীক্ষ। করিবে ; যেহেতু এই পাড়ার হৃদ্কপটের 
পীড়া ও হৃৎপিণ্ডের বিধদ্ধি সচ্রটর ঘটে) অর ইহ্তে আয, বিকার 

ন্ 

€ সম্ভিফের বিপ নোপাদানের বিশেষ বৈলক্ষণ্য ৪ দেখা য'য়। 

২৬। চিকিৎসা -পীড়ার প্রবল লব্মণ লি নিবরণ করখইবে | 

সামান্য পুহিকর দেবা আহার করিলতদিবে। হবের কভ্রেজা'র উপর লক্ষ্য 

বর র'খিবে। ব!ত রে গের লক্ষণ লি দমন করাঃ এবহ লো ঘটিত বধ 

* দ্বার! রক্ত পরিবর্তন করিতে চেক করিবে | মমুদ্রখ য় মেবন করিলে, 
এই রে গে বিশেব উপক র দর্শে | 

ই। ই। মৃত্রপিত্ডের অপরুষ্টতা ৷ 
১৭|'যদি মুত্রে অ'ল্বিটদুমন্ দু হয়ঃ ইছ'তে বে কন খ'কে তাছা 

মেদকণ। দ্ব'রা পরিপরিত্ত ব;ইহা তৈল বিশিষউ হয়ঃ অর রুন্কক পীড়!র 

অন্তান্য লক্ষণও লক্ষিত হয়, ত;হ! হইলে ব্লককের মেদ ,পক্ুতা ঘটিয়াছে 

জানিবে। র 

5 ঈ)উঈ। 
২৮| যদি উদরামষ বৌগ'ক্রাস্ত, অস্থি পীড়া ত্রাস্থ, বর্দিত যত গুপ্লীহা 

বিশিষ, বা দীর্ঘকাল ব্যশি উপদংশ পীড়'যুন্ত রোগীর মূত্র ফিকেবর্ণ 

ও আল্বিউমেন্ বিশিষ হয়+ ইহ'র আপেক্ষিক গুকত্ব কসির। আইনে, 

এবং ইহাতে মৌমবৎ ক।সম্ দৃষ হয় তাছ। হইলে দ্বক্ষকের বনাঁবৎ 

অপর্ুষ্টতা জশ্িয়াছে জানিতে হইবে | 

| উড 
* *২৯। যদি মূত্র ফিকেবর্ণ ও অধিক পরিমাণে হয়, ইহার আপেক্ষিক 

গুকত্ব কছিয়। আইসে, ইছ1তে-আল্বি উমেন্, ব্লছৎ গ্র্য!নুলাঁর বা! মোঁমবৎ 

“হু 
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কাঁফস্ দুষ্ট হয়। রোগী শীর্ণ ও মলিন হয়, ক্ষুধামান্দ্য ও শ্বাসকৃচ্ছ, ঘটে, 
পদাদির শোঁথ জঙ্বে এবং ত্বক শুক্ধ ও খস্থনে হয়, তাঁহ1 হইলে ইপ্ট'র্ 

টিউবিউলীর্ নিফাঁইটিস্ পীড়া জন্বিয়াছে জানিবে | ূ 
৩০। সচরাচর বাতগ্রস্থ ও বয়োধিক ব্যক্তিদিগের এই পাড়া অর্থাৎ 

দানাময় অপরুষ্টতাজন্মে | রৃক্ধক অকর্মন্য হইলে অন্যান্য যন্ত্র আ'ক্রাস্ত 

হয়, অর্থণৎ রেটিনাঁর পীড়া, পক্ষাঘাত, হুৎপিণ্ডের বিরদ্ধি, ব্রন্কাইটিস্ 
ব1শোঁথ হইয়| খাঁকে | পীড়ার প্রথমধবস্থায় মৃত্রে অ'ল্বিউমেন্ ন| 

থাকিলেও থকিতে পারে কিন্ত ইহ অধিক পরিমাণে হয়ঃ এবং ইহাতে 

অস্পমাত্র টিউবন্ খাঁকিতে দেখা যায়| -রোঁঙী বলহাীন ও শীর্ণ হয় এবং 
ক্ষুধাঁমান্দ) ও বমন হইতে দেখ! যায়| পুরাতন ব্রাইটাখ্য পীড়ার সায় 
ইহাাভে সচরাচর শোথ ঘটে না| 

৩১1 অপরাপর পুরাতন ব্রাইট্স্ পীড়া হইতে রক্ককের দানীময় অপ-, 

কলউত1 অনায়াসে প্রভেদ কর] যাইতে পরে, যে হেতু শেবে'ক্ত পীড়ায় 
স্বত্ব ফিকেবর্ণ ও অধিক পরিমণে হয়, ইছাঁর আপেক্ষিক গুকড় অপ্প হয় ও 
ইহাতে অগুলাল (411)01))617) অপ্প পরিমাণে থাকে | এই পড়া প্রেংঢাঁ- 

বস্থায় ও রদ্ধীবন্থৃ'য় ঘটে | বাতগ্রস্থ ব্যক্তিরা প্রীয় ইহ] দ্বারা আক্রান্ত 

হয় । এই পীড়া ক্রমশঃ বর্দিত হয় ইহাতে শোথ অন্প পরিমাণে 

হইতে দেখা যায় ব! একেবারেই জন্মে না । হৃৎপিণ্ডের বিরদ্ধি, 

য্কতের শিরোনিস্ বা নিউরোরেটিনাইটিম ঘটিলে ইহ1 ঘটিতে 
দেখ! যায়| উপরিউক্ত বককক পীড়া সমূহে ইউরীমিয়। ঘটে, কেনন" এ 

সকল পীড়ায় শোণিত হইতে ইউরিয়া] ও অন্যান্য ঘণ পদার্থ ভাঁল 

রূপে নিঃস্যত হয় না| ইউরীমিয়। ঘটিলে রোশীর শিরোগ্রহ বা 
কপালে ভ“র বোধ হয়, দৃষ্টি ঝাপ্সা ছয় বা স্মরণ শক্তির বৈলক্ষণ্য 
ছয়] অকস্ম*ৎ তড়ক ব1 সংন্তাঁস ঘটিতে পারে | কৌন কোঁন 

রোগীর ফুল্ষসের শোৌথ প্রযুক্ত শ্বাঁসক্ুচ্ছ, ঘটে বা সাতিশয় বমন ব1 
উদরাময় প্রযুক্ত রোগী নিস্তেজ হইয়া! পড়ে এবং কখন কখন 

ফুল্ফুসীবরক, হৃৎপিগাবরক বা অন্ত্রবরক ঝিলীর প্রবল প্রদ!হ 
ঘটে | | 
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৩২ দানাময় বন্ধক পীড়ার চিকিৎস। ইহাতে শে।ণিতের 

বিরুতাবস্থা! ঘটিলে ইহার শোধন করিতে হই বে। যদি রোগ বাত জনিত 
হয়, তাহ! হুইলে আহারের প্রতি বিশেব দৃষ্টি রাঁখ1 উচিত ». কিন্তু শর্কর 
ও বিয়ার সরাব ব্যবস্থা! করণ বিধেয় নহে । প্রআবণ যক্ত্রদিশের ক্রিয়ার 
প্রতি লক্ষ্য রাঁখিবে | শীঁত্র উষ্ণ রখিবে এবৎ গীরম"জল ব্যবহার করিতে 

দিবে | উষ্ণ বায়ু ব1 বণম্পাভিষেক ব্যবস্থেয় | ঘর্মক'রক ওষধ, ও সামান্ত 
বিরেচক ওবধ দিবে | কটিদেশে শুক কপিং ও শর্ষপ পুলস্তারণ, 
টার্টাঁর্ এমেটিক্ মলম, বাঁ এমোনিয়। লিনিমেণ্ট লাগাইবে | কুইনাইন ও 
লেঁছ ব। অন্যান্য ,বলকারক ওধধ বাবস্থা করিবে | পারদ সংযুক্ত ব1 

মৃত্রকীরক ওষধ সকল ব্যবহার নিবিদ্ধ| শোঁধ থাকিলে অতি বিরেচক 

উবধ প্রয়োগ করা যায়। উদরময় পীড়া নিস্তেজ্ধর না হইলে বন্ধ 

কর1 উচিত নছে। রোগী নিস্তেজ হইলে অতি বিরেচক ওষধ নিষিদ্ধ। 
কেবল সামণন্য ঘর্মকারক ওবধ বা সারৎকাঁলে উ্ও বায়, আন ব্যবস্থা 

করিবে | ধাতু ঘটিত অজ বার্কের সহিত ব1 স্যালিপিনের সহিত দেওয়!! 
যায়| কঙ্জলি ভার অইল্ উপকাঁরক। পুষ্টিকর আহার, ভুগ্ধী, অণু, শাক. 

'সব্জি ও মাংস অপ্প পরিমাণে দেওয়া যায়। উত্তেজক ওষধ ব্যবহার 

করিবে না| য্যানেল্ বস্ত্র দ্বারণ শীত্রাচ্ছাদন করিয়। রাখিতে হইবে | 

বায় পরিবর্তন আবশ্যক, | 

- ৩৩। মেদ র্ককের চিকিৎসা শর্কর, ফ্টার্চ, সুর] ও মেদ বিশিষ্ট 
আহার নিষিদ্ধ। অহিফেন ব্যবহার করিলে হু।নি হয়, কেনন। তাস 

হইলে রক্ত হইতে ইউরির়! নিংস্থত হয় না| কিন্ত রোগীকে বেশী 
অস্থির দেখিলে অহিফেন'ঘটিতত ওষধ ব্যঘহখুর করিতে হয় | পদাদির 

শৌথ বেশী হইলে ছুরিক" দ্বার! জল নিঃসরণ করিবে ও.পরে উল্তস্থান 
স্যাঁমুচর্শ দ্বার1.জড়ইয়। রাখিবে | অপরাপর নিয়ম পুর্বে লিখিত হই- 
য়াছে। ৪ 

৪৪ | বন্বাবৎ,বৃক্ককের চিকিৎসা _পুর্টিকর আহার, সমুদ্র তটে 
বাস, লোঁহ ঘটিত ও্ধ, এবং উপদংশ জনিত হইলে আয়ে।ডাঁইড় অফ 
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পট্যাসিয়ম্ বিটার, ইনফিউজনের মহছিত ব্যবহৃত হয়| লৌহযুক্ত 
আয়োডাইড় উপকীরক | পারদ বাস্ণভিষেকও উপকার দর্শে [ 

এই পীড়। ব্যত১ত আগ্তান্য অখলবিশিনিউপরিগ্রা পীড়ায় পারদ ব্যবহৃত 

হয় না। 

গ। মুত্র অগুলালীয় হয়. ইহাতে কোন প্রকার কাষ্টস 
থাঁকে নাঃ কিন্তু ইহাতে পুয় দৃষ্ট হয় । 

মনি এলারর রর তন ০ রি ৩৫। অণুণীক্ষণ যন্স দ্বারা দেখিলে স্রস্তাবস্থায় মুতে জপ্প পরিমানে 
21824২12754. 8৯7১ রঃ পুরকণ। দেখ। য.হ়া।ঃ এব প্রবল ও পুত্র তিন প্রক্হ প্রশীক্কে চিইব কাষসের 

মধোঞ উহ জর্িত থ কিতে দু হয় বিল্ভ এস্ফলে এসকল বিষয়ের 
উাপ্রখ না করি) ঘে জবুল পে বো ধু পাবার 'পাতত মণ 'আধি আর উল্লেখ নাকরিয়। যে কল রে হোখন্ছ ব্যবহার 'প্যতিত মুত্র আধিক 

পুর দেখ) যাঁর ভাঙ্ছ। লিখিতে 
1888০ ০ 

৩৬] ঘুত্র যন্ছের দা ৭51 ব্যত১ তন্ত লী না ((5101110071071112 105 

০7181)৯) প্রদঃছ ঘটালে ব। অন্াপ্তলের স্ফেঃটক নিঃক্ভ পর) ঘুত্র প্রণা- 

লীর মধ্যে অ নিলে, পজ্র বেপর দুষ্ট হয়| যদি রোগ 

অছ্ছে ৮: ত.হ গা হইবে | পুকধদিথের মুখশায়ী গন্ছি 

রড মুত্রাশয় € ইউরিগ1 দোনত্রান্থ হালে মুত্রে পৃ খাকে। 
পূর্বে স্রূতি ব 

ও মৃত্ররস্ছ, টিন, 1,আর রপেরিলিরম্ ব। উদরাপত, দা 11617 

7910))).বেদন। অ'ছে কিনা ভীহ। দেখ। উচিত | যদি জরায়,র, ভগের 

ষুত্রাণয়ের ব1ইউরিথ,'র পীড়া দৃক ন। হয়" তা] হইলে মৃত্রপিও্ হইতে 

পুয় নিঃস্থত হইতেছে জানি | 

৩৭। আ? পইলাইটিস্ (উহার সহিত রক্ষকের গাস!র থাক ব] না 

থাঁক এবং রুককের গুটি পীড়! এই ছুই রোগে মৃত্রে পুয় দেখা যায়| 

৩৮ অঃ অ!পাইলাইটিস বদি কটিদেশে, অগ্ডকে।নে ও উক- 

দেশে কন্কনে বেদন। অনুভুত হয় ও কটিদেশ চপিলে এ বেদনার 

আতিশব্য ও মস্যণ অচল অর্ব,দের ম্যায় বোধ হর জ্বর,» কম্পন, 
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শংরীরিক ক্ষীণত। এবং রাত্রিকাঁলে ঘর্ম হয়? মুত্র অগুলালীর হয় ও 

ইহাতে পুয় থাঁকে ভাঁহ! হইলে পাইল|ইটিস্ পীড়| ও উহার সহিত 

রক্ককের প্রসার ঘটিয়াছে জানিবে। ্ 
৩৯। এ অর্বাদদের আয়তন সকল সময়ে এক রূপ মানে না মূত্র 

দ্বারা পুর নিঃনরণানুনারে 'অর্ধৃদ ক্ষুদ্র ব)" বৃহৎ হইয়া থাকে অর্থ ।ৎ 

পুয় অধিক হইলে আবর্বদ সী কম হইলে অর্বদ ই 
শর সা প্রনংবণ কম হইলে এক্ষক বর্ধিত ৮ জানি পারা 

বার না| পুক্ষদিণের মূ ঘব্ধের সংরতি, মৃত্রশিলণ, ও রক্ককের গুটি- 
রো এবং স্ীছলীকদিগের ভীরায়ধতে কর্কট রোগ হইলে এষ্ট পীড়া 
জন্মে | মংরতি হইতে উদ্ভন হইলে দেই অবস্থার ইহ! নির্ণর কর কঠিন 

হয়; যেছেতু ইহাতে মুত্রাশরগ পীন্ডিত থাকে যদি ইহ মুত্রশিল! 

হইতে উৎপন্ন হয়, তাহ হইলে পুর্ব প্রআবে রক্ত নিনর্থিত বা কটিদেশে 
স'তিশর বেদন' বে'ধ হইত, তাই রোগীকে জিজাসা করিলে জানিতে : 
পঃরিবে। যদি পাইলাইটিন্ পীড়া রক্ষক প্রসারিত ন। হয় তাহ! হইলে 
অর্ধূদ দেখিতে পাইবে ন!+ এজন্ত সুত্রে বক্ধকের পেল্ভিসস্থিত এপি- 

' খিলিয়খল্ কোষ দেখিতে চেষ্টা করিবে | যদি মুত্র অজ্র হয় এবং ইস্ট- 

রিথ,, সুত্র।ঃশয় ব। সুখশ রী শ্রস্থির পীড়ার লক্ষণ দৃষট নাঁ হয়, তাহ! হইলে 

পাইল ইটিস্ পাড়া প্রযুক্ত মৃত্রে পুয় দেখ] ধায় তাহাঁর আর সন্দেহ নাই| 

চিকিৎসা ইহার চিকিৎদ| "অবিকল নির্য1ইটীন. পীড়ার 

চিকিৎস!র স্যায়। 

আ. আ। রক্ককের গুটি পাড়া । 
৪১ | নির্ণয়কারক লক্ষণ |-যদি প্বোণীর মুত্রে পুয় দেখা ঘায়॥ 

যে যে রোগ প্রযুক্ত বক্ষক প্রগারিত হয় তাছ? পূর্ধে" ঘটিতে না দেখ! 
যায় অর ফুল্ষুদির গুটিজনক পীড়ার লক্ষণ দি হয়*তাহা1 ছইলে 
না ডি, €টি পীড়। ঘটিয়'ছে জাঁনিবে। রি: 

' ৪২। এই পীড়া কদাচিৎ, ঘটে, এবং প্রৌঢ।বস্থায় ফুস্ফু সিতে গুটি ন! 

জন্নাইলে বক্ষাকে এই রোগী হয়নী। ইহাতে, ত্রপিপ্ড বর্দিত হইতে 



| ২৩ | 

পারে: কিন্ত সচরাচর তাহা ছয় না| কখন কখন প্রথমে রক্ত এআৰ 

হইতে দেখা যাঁয়। যেহেতু ফুল্ফুমিতে গুটি রোগ জন্নাইলে ব্বরুক প্রসা- 

রিত হয়; এজন্য মৃত্রে পুয় দেখিলে ফম্ফুস্ পরীক্ষা করিয়! দেখ। উচিত। 
সুত্রে হারদ্রাবণণ পনিরবৎ পদার্থ দেখিলে ও তাঁহী এমিটিক্ অজ্ে রব 

ন? হইলে রৃক্ধকের গুটিরেশগী সন্দেহ করিবে | এপ সন্দেছ জন্াইলে মুখ- 
শায়ী গ্রন্থি এবং অগুকোষ পরীক্ষ। করা উচিত; কেনন। বন্ককের 
গুটিপীড়। হইলে ইহাদের 9 এই পীড়া হয়] 

৪৩। চিকিশুসা শরীরের স্বাভাবিক ন্বাক্ত্ের প্রতি এবং যাহাতে 

শরীরেব যান্ত্রিক কার্ধ্য গুলি প্ররুতিস্থ থাকে তদ্দিবয়ে দৃষ্টি রাখন কর্তৃব্য | 
রোশী নিস্তেজ হইবার উপক্রম হইলে বলকারক উপ ও পুষ্টিকর পথ্য 
দিবে । 

গুআব অগুলালীয় হয়, কাষ্টস্ দৃষ্ট হয় না এবং উহ 
পাত্রে ধরিয়। রাখিলে রক্ত অধঙঃপতিত হয় বাউহার সহিত 
মিশ্রিত থাকে । 

৪৪ এইরূপ দেখিলে মুত্র যথার্থ রন্ত ম্যে+গে বা অন্ব কোন কারাণে 

রক্তবর্ণ হইয়াছে 'তাহ। অণুবীক্ষণ যন্ধ দ্বার। পরীক্ষা করিয়। দেখিবে| 

রেউচিনি বা লগ্টিড খাইলে মৃত্রের বর্ণ এইরূপ হয়| ্ 
৪৫| স্্রীলে।কদিগের জরায়র বা ভণের ও পুকষদিখের মুখশীয়ী, 

গ্রন্থির ব" মত্রাশয়ের পীড়া বশতঃ মৃত্রে রক্ত খাঁকে। যদি মুত্র।শয় ব। 
ইউরিথ,1 হইতে রক্ত নির্ঘতি হয়, তাঁছ। হইলে উহ) ঘুত্রের সহিত সম্মিলিত 

থাকে ন।| কেবল প্রআৰ হুইবর পর নিএস্তত হয় এবৎ উহ সংযত 

(0195) হইয়1 নির্থত হয় | রক্ষক হইতে রক্ত নিঃসরণ হইলে মুত্রের সহিত 

সম্মিলিত থাকে | আর আর যে সকল বস্ত্র হইতে রক্ত নিঃস্যত হুইয়। 

মৃত্রে অধিষ্ঠিত“হয় সেই সকল যন্ত্রের পীড়া হয় নাই (আঁর ই স্মরণ 
রাখিবে'ষে নিকইটিস্ পড়ায় রক্ত টিউব কাফের সছিত জড়িত থাকে) 
ইহ৭স্থির হইলে পর বৃক্কক পীড়াঁটী স্বৃতন পীড়া কি দীর্ঘলীল স্থায়ী তাহ? 
দেখিবে | টিউব কাঁম্ মুত্রে ন| থাঁকলে রক্ধকের মুত্রোতপাদক অংশ 
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আক্রান্ত হয় নাই জানিতে হইবে । অ!রও ইহ] স্মরণ রাঁখিবে যে উত্তে- 
জক ওষধ সেবন করাইলে ছিমেটুরিয়) (11,,080:110115) শর্ত মৃত্র উৎপন্ন 

হয় | | 

১। কখন কখন মৃত্রে রক্তকণ। খাঁকে ন!; কিন্ত রক্তবর্ণক খাঁকে। 
পা1গু.রোখঃ আন্িকছুর' ও আন্া স্থা পীড়াক্ইবপণ্নত্বাব হয়| মুত্রে রক্ত 

, আঁভে কিনা তাহা! পরীক্ষা করিত হইলে, কিঞ্চিৎ মূত্র একটী টেটটিউবে' 
রাখি] উহ্ঠতে এসিটিক্ অক সংযে'ণী করিবে, পরে 'টিউবটী উত্তপ্ত 
করিলে দি ঈষৎ লাল ক্পিশ বর্ণের সংযত গুল্ম অধঃপতিত হয়, ও 
এই গুল্ম শুষ হইলে ক্লুষবর্ণের, হইয়া! যার তীহা হইলে মৃত্রে রক্ত আছে 
জানিবে। যে মকল ক্তন বৃক্কক পীড়ায় মুক্ডেক্ত থাকে ভাহা নিঙ্গে 
লিখিত হইল | ক্ষণবিলপ্ত অরন্ত মুত্র (1110011)1101111)1 11100110117) বা 

মুত্রশিল। বশতঃ ইহ1 ঘটে । , 

অ! মূত্র শিলা। 
8৭| বক্ধকেঃ মুত্রীশয়ে ব। মুখশায়ীর শ্রন্থির মধ্যে এই সকল পিও 

দেখ। যায়| ইহা! কখন কখন ইউরিটার্ ব] ইউরিখণার মধ্যে ও 
জন্বে; এই পীড্ড। খ্ীলোকদিগের অপেক্ষা পুকষদ্ধিগের অধিক হয়| 

যে সকল শিলা সচরাচর দৃষ্ী হয় তাঁহী লিখিত হইতেছে । যথা ৮- 

ইউরিক্ অক্রঃ ইউরেট্*অফ্ এমে;নিয়াঃ ফিউজিবল ক্যাঁলকিউলস্(ফম্ফেট, 
অফ লাইম, ফস্ফেটু অফু ম্যাগীনিসিয়1 ও এমোনিয়! ) ; মল্্বেরি শিল| 
(অকৃজ্য।লেট অফ্ লাইম, কার্বনোই অফু লাইম)১ শিম্টিক্ এবং জ্যাঁনথিক্ 

অকৃনাইড্ | রক্ত সংযত গুল্ম ব? ফাইত্রীণ নিশ্সিত ক্ুত্রিম শিলা বা কখন 
কখন ইউরো্টিলিত্ কদৎ দৃষট হর| শ্লিল। এক বা হুই প্রকাঁর লবণাক্ত 

পদার্থে নির্সিত। ইহাদিগের আক্কৃতি নান। প্রকাঁর| কখন কখন 

ইহ! বাঁলুফার ম্ায় ক্ষুদ্র ও কখন কখন কমলালেবুর ন্যায় বৃছৎ হয়। 

মূত্রশিল মৃত্রাঁশয়ে প্রবিষ্ট হইলে যক্ত্রণা ছুরীক্কৃত হয় | ূ 
ত৪৮। মৃত্রশিল।র গমন কালীন লক্ষণ_ ইহাতে কটিদেশে এবং 

মত্র গণ1লীর মধ বেদন্ত বৌধ * উকদেশ স্পন্দন বহিত*হয়, অগুকোষ 
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উর্দশীমী বাভিতরদিকে আঁট হয় ভূর হয় না, বমন হফ, মুত্র মর্বাদ? 
অল্প মাত্রীয়ঃ রক্ত সংযুক্ত ব? অগুলাল)য় হুহুর] থাকে । 

৪৯ | পৃষ্ঠিদেশে সর্ববদ1 বেদন। থাঁকে না, মুত্রশিল' মৃত্র'শয়ে গমন 

করিলে আর বেদন। বোধ ছয় ন। | হন? কখন কখন ত্রিক। স্থিতি বা বখন 

কখন উদরে অনুভূত-হয়। এইরূপ বেদন) ধরিলে শুল বেদন। (001৮) শিপ 
শিলা গমন জন্য বেদনা বা লহ্বেখে 1 (38701)78)) বলিয়া মনে হয়। 

শেষোক্ত পীড়ায় বেদ*। 'অকস্ম।ৎ বা তাদুশ যন্ত্রণাদায়ক হয় না) 

এবং মুত্র অপরিবর্তিত খকে | বাত রে।গ, টাইফ-ই ইড ও অন্যান্য স্বর, ধু 

রোগ (07001)05) শীতাদ (এ) কক শীলা, দ্বককস্থ কর্কট রোগ ও 

ক্ষণবিলুণ্ড সরক্ত মুত$(115)১01111). ॥) এই দকল পট ডর মুত্রে রক্ত থকে 

কিন্ত টিউব ক:উদ্ থ:কে না) উপরিউক্ত ভরে ধু্জ রোগ ও 
পীড়ায় মুত্রে রন্ত থাকে বলিয়। ককের পাড় মনে করা নি নয়া | 

৫০| ব্ুক্কীক ৮৮৪৮ লক্ষণ -অধিক পরিশ্রম করিলে মুত্র রক্তযুক্ত 
ও অগুলালীয় হয়: কটিদেশে, পৃষ্ঠে, উকদেশে বা অগুকেবে 

বেদন] বোধ হয় এব মময়ে সময়ে বেদনার ক্রম দেখিভে পাওয়া যায়| 

বকধকশিল1 দ্বার। পাইল।ইটিল্ (ইহ'তে ঘ্বক্চক; প্রসারিত হউক ব। নব 

হউক) পীড়া জন্নার ব। & শিল] মৃত্রাখয়ে প্রবেশ করে| ই দেখা 

উচিত যে পুর্বে কে!ন প্রকার শিলা বাহির (61100100770) 00411) 

হইয়াছিল কিনা অ'র মৃত্রে লিখিক্ ব। অকৃঙ্গ্যালিক অজ স্ফটিক। 

আছে কিন, বা রদ্ধকের খ'ভ হইতে খপিথিলিরাল্ কোষ নিঃস্থত হয় 

কিন।| 'এই রোগ রোগ'র নিদকণত!১ বননেস্ছা, বমন, বা মনঃহ্ষুম ত। 

হইতে দেখা যায়| 

মত্রাশয়স্থ শিলার লক্ষণ | মৃত্র।শায়ে বা পেরিনিয়মে 

শিল। থাকিলে তাহাতে সাতিশয় বেদন। থাকে : এবং অঙ্গ চ।লন। করিলে 

অধিক ব্দেন! অনুভূত হয় | প্রআাঁব করিতে সর্বদ! ইচ্ছ। হুয় ও করিলে 

ও€ তপ্তি হয় ন।। কখন কখন মূত্রাশয়ের মুত্র ধারণ শক্তি, লোপ পায়) 

প্রজ্রাৰ ঘন হর ও টঙ্ছবতে রজব লেশ্ম। যা 1111111-) বখন খন 
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পু ও কখন কখন বাঁ রক্ত দেখ। যায়| প্রআঁর করিতে করিতে মূত্র 
নিঃসরণের অবরোধ জন্মেও নড়িয়ণ বমিলে পুনর্ধার প্রত্ীব হইতে থাকে, 
টে নিস মস ৪ হয ভঙৎশ (1১7081)475 01 179177)) হর, এবং সবউগওু 

দ্'র। মত্রাণয় পরাক্ম। করিলে উহ্বাতে শিল1 লাখিয়া থাকে । 5 

রন্ককস্থ মূত্র "শিলার চিকিৎসা--পুর্টিকর পথ্য, ছু 
+1৮1ডিন্ব, বগি ব। ভইন্কি জলের সন্িত দিবে | অধিক জলপণন 

করিতে দিবে | কড্লিভাঁর অইল খাইতে দিবে | কটিদেশে বেলেডো!ন। 
পলস্ত.রাঁ € গারম কাপড় ব্যবহার করাইবে। রক্ত প্রআ।ব হইলে 

সঙ্গের উবধ, টিং সিল প্রতি দিবে | ইউরিক এসিড ধাঁতুযুক্ত হইলে 

সক সব্জি খাইতে, দিবে | মদ্রিকীপ'ন নিবেধ করিবে । জল” অধিক 

পরিমাণ বাবার করাইবে ও লাইকর্ পট্য।দি বা পট্যাঁম্ সংযুক্ত ওষধ 

| (লবে | + 

৫৩| "আক স্যালুরির। হইলে শর্কর খাইতে নিষেধ করিবে | নাইট 
হাঁইড্রৌক্রে,রিক এপিড ব্যবহ্'র করাইবে। জ্বপ্পোষঃ জলে ত্রান কর! 

, বিধেয়,। গাত্র হস্ত দ্বার। ঘধণ, গরম কাপড় ব্যবহার ও সমুদ্র তটে বাম 
করিতে কহিবে এবং পূরিপ'ক যন্ত্রের ক্রিয়'র গতি দৃষ্টি রাখিবে | শিলা 

সুত্র প্রণ'লীর মধ্য দিয়! গমন ঝরত বেদন। উপস্থিত হইলে» উঞ্ণ জলে 

আন ও ক্লোক্োফরম বু। ইথরের স্রাণ দিবে | পূর্ণ মাত্রায় অহিফেন, 
বেলেভে:ন।, যবের জল বা এমোলিয়েন্ট ডিলুয়েন্ট নাইট্রিক্ ইথরের 
সহিত দিবে। 

৫৪1 হ ত্রাঁশয়স্থ শিলার চিকিৎসা - বেদনা থ,.কিলে অহ্থিফেন ও 

বেলেডে না ব্যবহার করব | যদি খিল; দ্র হয়ঃ প্আঁব মুত্র শয়ে 

সঞ্চয় হইতে দিবে, পারে রোগীকে গরম জলে বদইর] জোরে প্রআব 

ত্যাগ করিতে কহিবে। মুত্র'শয়ে শল। প্রবেশ করাইয়া ঘরম জল 
দ্বার! উচ্ন! ধেখত করিবে | অশ্মচর্ণ (15111171)) বা অশ্মোচ্ছেদ ,(171100- 

1000 ব্যহত ,অছে। ইউরিক অর্রশিল] আন্দেছ করিলে উহ? দ্রব 

করিবার নিমিত ক্ষারক বং লঙ্ণাক্ত গিকম্চ।রমূ, ৪» অক্জ্যালেট 



৭ রি 

অফ্ লঃইম ব1! ফম্ফ্যাঁটিক হইলে অঝ্রযুক্ত ওষপ ব্যবহারে কোন ফল 
দর্শে না| - 

আ ! রক্ককের কর্কট রোগ । 

৷ নির্ণয়কারক লক্ষণ 1-ইহা'তে প্রআাবে জব্দ! রক্ত 

ধক সুদে লাতিশয় বেদন' অনুভূত হয়, বমন হয়, রোগী 

শীর্ণ ও মলিন হুর এবং কটিদেশে হাত দিলে একটা অর্ধদ দেখিতে 
পাওয়া যায়! 

এই পীড়া নির্ণয় করা সহজ নহে । কর্টিদেশে অর্ধদ দেখিলে উহ 
প্রসারিত রক্ষক ব। রক্ককের কর্কট পীড়া, তীহা? দেখিবে | কর্কট পীড়া 
ঘটিলে, অতি সন্ররে পীন্ড। বেশী হইরণ উঠে, রোগী অত্যন্ত শীর্ণ ও ভূর্বল 
হয, এবং মুত্রে রক্ত দেখা যয়। কিন্ত রক্ষক প্রসারিত হুইলে রক্তের 

পরিবর্তে মৃত্রে পুয়ণদেখ। বায় এবং অর্ধদের অ'যতন অনুসারে সুত্রে পু 

কম বা বেশী হয়| 
৫৩1 ব্লকককে এই পীড়া সন্দেছ করিলে যরুতে ইছ। ঘটিয়'ছে কিন 

তাহ দেখিবে | এই পাড়ার শেধাবস্থার উদরের ও পদাদির শৌথ জলে 

এবং মুত্রে ক্যান্নীর কোব দুষ্ট হয়। কিন্তু ইহ স্মরণ রাখা উচিত যে 
কর্কট কোষ গুলি ও বক্ষকের খাতস্তিত এপিখিলিয়!ল্ কোষ সমূহের মধ্যে 
বড় প্রভেদ দৃষ হয় না| রোগীর বরক্রম পঞ্চাশ বসরের অধিক 
হইলে এই পীড়ায় সরক্ত ঘুত্র (11:3)710718) ঘটে। 

৫৭। চিকিৎসা 1 বেশীর কষ্ট নিবারণ করিতে এবং যাহাতে 

শরীর ঢুর্বল ন। হয় তাহা করিতে ত্ফ্টা করিবে |. রক্ত সহযত হইয়] 

মৃত্রাবরে'ধ করিলে শলা দিবে 1," 

ই 1 ক্ষণ বিলুপ্ত সরক্ত মৃত্র 7) (11)1171711116111 11077)0711007702)) 

৫৮ | নির্ণয়কারক লক্ষণ 1 - এই পাড়। হইলে মময়ে সময়ে রক্ত 

প্র্ীব হয়। কিন্তু ইহ? হইবার কৌন স্পট কারণ লক্ষিত হয় না! 
স্বাস্ছ্ের কোন বৈলক্ষণ্য জন্মে না | গপ্রআঁবে সচরাঁচর অকৃজ্যালেটস্, 
দুষ্ট হয় এক, কটিদেশে কোন অর্কদ দেখিতে পা ওয় যাষ না। 
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এই রোগ শীতলতা প্রঘুক্ত হয়| কেছ কেছ ধলেন যে বত রোধ ব। 

বম্পজ্র দ্বার| ইহ ঘটি থাকে । ইহাতে মৃত্রে রক্ত ব্যতীত লিখিক্ বা 
অকৃজ্য।লিক্ অজক্ষটিক। থাকিতে দেখ। যায়| কোন কোন দেশে 

এই পীড়া অপ্রিক পরিমাণে প্রবল আছে, বিশেষতঃ উত্তম শা অআন্তরীপে 

ইহ। অধিক হইতে দেখ ঘায়। কেছ কেহ বলেন ফ্রীরিঃ এক. 

প্রকার কীট (1)151)1)1 11711107111)1)1111)1) অধিষ্ঠিত হইলে এই রোগ 

জন্বে। 

৫৯] চিকিৎসা 1- মীহঘাতিক (১1512711) বা শিলাযুক্ত 

সরন্তঃ মুত্র হইলে ,সঙ্ষোচক, ওধদ প্রর়েগ করিবে । তারপিন তৈল 

কয়োজোট, আট অফ রই ব] অহিফেন দিবে | 'অজ্গ চলন নিষেধ 

করিবে । কটিদেশে সবপের পলস্তারা, পিন তৈলের পলস্তারা বা! বরফ 
দিবে | রক্ত ছুষিত বা মূত্র পিণ্ডের পীড়া বশতঃ ঘটিলে, উষ্ণ বায়ু ব) 
উষ্ত জলে আনান করাইবে। জোলাপের গুড়া ও লেখহ ঘটিত বলবারক, 

উধধ ব্যবহার করইবে | | 

মুত্রীশয়ের পীড়। জনিত হইলে ফ্টুকিরি ব। ট্যানিক্ আমিভ ৩০ প্রেণ চি 

১০ আউন্ন জলের সহিত মিশ্রিত করিয়। শিচকারি দিতে হইবে ১ ও 

পিউবিমের উপর বরফ লাগাইবে | 

মত্রম!র্ঘের পীড়া কতক হইলে বরফ লাগাইবে ও বুজি নামক শল। 

বিয়ৎুকাল দিয়। রাখির্বি। ূ 

মৃত্রে শর্কর থাকে! 
একটা পড়ায় অর্থাৎ ডাইবিটিদে কেবল এ রূপ ঘটিতে দেখা যায়| 

নশক্রর মৃত্র (1)101)105) 

৬০| ইহাডুই প্রকীর। ডাইবিটিস্ ও ভাইবিটিস্ হুন্সিপিভস্ 

শোঁষোক্ত পীড়ায় মত্রে শর্কর থ:কে ন1| 

»১। শর্কর পরীক্ষা করিবার নিয়ম 1 শর্কর পরীক্ষাকরিতে 
* হইলে লাইকর্ , পট্যাসি ও মলফেটু অফ কপীরের পরিবর্তে পেভিস 

সলিউসন ব্যবহার কর ভাল | প্েভিন সলিউমনের উপ্।দখন | 
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সলফেটু অফ কপার তোঁণ ৩২৩ 

টার্ট্রেট অফ্ পট্য'স্ এ ৬৪০ 
কষ্টিক পটা'জ্ এ ১১৮৩ 

জো পরিশুদ্ধ জল হাউন্ন ২৬ 

টারট্রেট অফ্ পট্যাস্ এবং কঞ্টিক্ পট্টাযস্ এক ভাগ জলে আর 
সলফেট অফ কপার অবশিষ্ট জলে দ্রব করিবে | পরে ছুইটা সলিহ 
উসন মিশ্রিত করিয়। ইছা'র কিয়দংশ টেষ্ট টিউবে 11৮7 1115) ধরিয়। 
উত্তপ্ত করিবে | তৎপরে ইহাতে পরিক্ষীতেব্য মৃত্রে কিয়দৎশ ফেট। 

ফোঁণট৭ করিয়া যোগী করিবে ঘে পর্য্যন্ত ন। পুত্রের ভাগ সলিউদনের 
মাত্রার মহিত প্রায় সম'ন হয়| যদি মুত্র শর্কর থাকে তাঁহ। হইলে 

সমস্ত সলিউনন অন্বচ্ছও গাড় হরিব্রাবর্ণ হইবে! সলিউমন শীতল 

হইলে যদি এরূপ ন্া হর তাঁছ। হইলে সূত্রে শকর নাই জ!নিবে| 

৬২1 সুত্রে শর্কর অদ্ভে কিন। ভাহা। ফাঁর্মেন্টেসন দ্বব। ও জানা ফয়!| 

ইহ1 দ্বার! এই রূপে জানিতে হয় টেষ্ট টিউবের মধ্যে কিঞিহ প্রআীব 
রখিয়। তাহাতে জাক্ম্য.ন্ দেশীর ইষ্ট (০) অর্থাৎ তাড়ি যোগ 
করিবে এবং টিউবের অ.ল্গী মুখে একটা পোলেউ দিয়। টিউবটা উলটা ইয়। 

কোন গরম স্থানে ২৪ ঘণ্টা বলাইয়। রাখিবে। যদি শকর থাকে তা 

হইলে উহ1 হইতে গ্যাস টিউবের উপরি ভাগে সঙ্গত হইলে | 

নির্ণয়কারক লক্ষণ 1-এই পীড়া ঘৃত্রে শর্কর থাকে 
খড়ের ন্যায় বর্ণ হয়| ১০৩০--১০৫০ ইহর আপেক্ষিক কহ বেশী হয়, 

ইহাতে ঈবৎ গন্ধ এবং ইহ? অধিক পরিম'ণে নিলে হয়| রোগী হুর্বল 
ও শীর্ণ এবং তাহার সাতিশয় পিপ!স। হয়] ও শুন্য এবপ খস্খসে 

থাকে। পৃষ্ক দেশে এবং পদাদিতে বেদন। বোধ হয়| সতিশকস ক্ষুথ। 
এবং কৌষ্ঠি বদ্ধ হইয়। থাকে। 

৩৪। এই পীড়ায় প্রআ্রাব সময়ে সময়ে পরীক্ষণ করিয়া! দেখ উচিত 3 

কেনন। কখন কখন জয়ের অত্যাচার বশতঃ মুতে শর্কর দেখা যার। 

ভাল রূপে পরীক্ষা না করিয়া! মৃত্রে যে'শর্কর আছে, তাহ! ব্যক্ত করিবে 



| "8৩ | 

না| কেবল মৃত্রের বেশী পরিমাণ দেখিয়। যে ডাইবিটিস হুইয়।ছে তাহা 

বল1যুক্তি সিদ্ধ নহে | কেনন] তাঁহ1 অনেক পীড়ার' ঘাঁটির] থকে! ইহ 
পরীনক্ষ1! কর হইয়াছে যে এই পীড়ায় ২৪'ঘণ্টার ভিতর ৮ হইতে ৩০ 
পাই্ট পর্যযস্ত বা আরও অধিক ঘুত্র শরীর হইতে নিঃস্যত য় ও ইহাতে 
১ হইতে ২॥ পেখগু চিনি খএকিতে দেখব যায়| এই রেখ ক্রমশঃ উদ্ভব হয়, 
এবং মুত্রের পরিমাণ অধিক হইবার পূর্বে রোগীর তৃষ্ণা ও বলের হীনত1 
হইতে দেখা বায় | ল্ফোটিবানু (3011৭) বা দাছিকী। (0701)0,00) পদাঁ- 

দিপ্র শোথ ও কখন কখন মন্তথু (01017700) রে।গ ইহার আঁনুসঙ্গিক হইয়1 

থাকে, পরিশেবে ক্ষ্কাশ (৫০০) 70100) গু সংন্াঁন (4১1১0116 'স) হইয়া 

পেশীর মৃত্যু হয়| নৃত্যুর কিঞ্িৎ পূর্বে মৃত্রে আর শর্কর দেখা.যান না| 

চিকিৎসা? - রোগীকে শর্কর ও স্টার্ট শৃন্ত পুষ্টিকর পথ্য 

দিবে [ ছুপ্ধী ব। ছুপ্ধেবশর» মাংস বা মাংসের ব্রথ, ডিস্বঃ শ্বেত মৎস্যের 

ঝোল, মাখম, বরফজল, সৌভাগুয়াটার,চাঁ (প্লিসিরিন্ সংযোগে মিষ্ট 

করির1) সেরি, হুন্গেরিয়ান্ দেশীয় ওয়াইন সরাঁপ, ব্রাণ্ডি বা হুস্কি 

জলের মহিত মিতিত করিয়া দিবে | কিন্তু শর্কর, কল, আলু সাল্গীম? 
"অন্ন, স1, এরো কউ, ট্যাপিওকা, চিংড়ি, কীকড়া, বিয়ার সরব, জল 

শুন্য শ্পিরিটস্ ও কাফি নিষিদ্ধ |, 

গুঁষধ ।_অহিফেনু) অহিফৈন ইপিকাক্ ও নাইটার্ সাইটে,ট, 

অফ এমোঁনিয়। ব। পট্যাস্ ফিলের সহিভ লৌহচুর্ণ এলো।জ ও নকৃন 

ভমিকা? ব্টি.কৃনিরা ; কুইনাইন্ ও অহিফেন ১ ক্য়োজোট.$ কড়লিভার্ 

অইল্ ; পেপমিন্ ॥ .রেটির তৈল» সিড্লিটস্ পাউডার » রেউচিনি ও 

মাগনিনিয়। ও আর আর অনেক্ষ ওষধ ব্যবহৃত হয়| 

রোগীকে গরম বস্্ ব্যবহার করিতে কহছিবে | ফ্যানেল বা স্যামুচর্ 

শীত্রেক্সহস্ত পদাদির ত্বকের অব্যবহিত উপরে পরিধান করিতে কছিবে 

€ উঞ্ণ জলে স্নান বা বাস্পীভিষেক ব্যবস্থা করিবে | 4 

4৬৬। ডাইবিটিস্ ইন্সিপিভিস্ রোগে মৃত্রাধিক্য প্ররং উহার বর্ণের 

হীনত1 ঘটে ও উচ্ছার অশপেস্ষিক গুকনের ত্রাস হয়। ইহখতে মূত্র শর্কর 
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ক্ত ও অগুলালীয় হয় না| ত্বক্ শুক্ষ, খস্খসে ও পিপাসা! বদ্ধি হয় 

এবং শারীরিক ও মানসিক ক্ষীণতা জন্মে 4 

মূত্রে কোন পদার্থ অধঙঃপতিত হয় ! 
৬৭ | প্রআঁবে কোন পদার্থ অধঃপতিত হুইতে দেখিলে নিম্রলিখিত 

উপায় অবলম্বন কর উচিত।, একটী কাচের নলের এক মুখ অঙ্গুলি দ্বার! 
আবদ্ধ করিয়। অন্য মুখ মুত্রের অধঃপতিত পদের মধ্যে গ্রাবিষ করিয়। 
দিবে । তৎ্পরে অঙ্গুলি সরাইয়! লইলে এ পদার্থের কিয়দংশ নলীর 

মগ্যে উঠিবে, পরে পুনর্ধার পর্বত বদ্ধ করিয়া নলী উঠাইয়। লইবে। 

এবং এঁ পদার্থের কিয়দংশ একখানি কাঁচের পেলেটের উপর রাখিয়" 

অপর একখানি কাঁচ চাঁপ। দিয়! অথুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বার] পরীক্ষণ! 
করিবে। অর্ধ বাঁ কোঁয়াটার ইঞ্চি অব্জেইট প্ল্যান সর্বদা এই জন্ 
ব্যবহৃত হয় । কোন ওষধ দ্বার। পরীক্ষ! করিলে অৰৃত কাচের এক, 

পার্খে উহ। রাখিবে, এবং ইহংতে যে সকল পরিবর্তন হয় তাহ দৃষ্টি 

করিবে । 

৬৮। ক্লে! | নুস্থাবস্থায় ঘৃত্রে শ্লোক্মা দুষ্ট হয় এবং আথুঁ 

বীক্ষণিক পরীক্ষায় তাহাদিগকে মুত্রীশয়ের ও মৃত্রমার্ণের এপিখি- 

লিয়াল্ কোষ ব্যতীত আর কিছুই ধোঁধ হয় ন1। মৃত্রাশয়ের কেম 

গুলি চ্যাপ্টা! ও শল্কবৎ আর মুত্র মার্থের কোষ গুলি কলব্নার 
(010171)1%7) | 

৬৯। এপিথিলিয়াল্ কোষ 1 রক্ষক পীড়ায় মুত্রে সক্ষম স্থক্মন 
নলীদিগের এপিথিলিয়াল্ কোষ থাকে। এই কোঁব সমুহ ক্ষুদ্র, 

গেলাকীর, বহু কোণ বিশিষ ও স্পষ্ট মিউক্রিয়স্ যুক্ত । মুত্র প্রণালীর 

(0:০0) ও খাতের (০1৮৯) কোষ সমূহ কলম্নার এবং ইহার! 
পরস্পর সংযুক্ত হইয়1 থাকে। 

০ | শুক্র 1 কোন কোন সময়ে মুত্রে শুক্র (91১0707)019205) 

বর্তমান খাকেটিগার্মৈটোজোঞ্াকার ও দীর্ঘ লাঙ্ষুল বিশিষ্ট । ই 
পরীক্ষ! করিতে হইলে কোঁয়াটার ইঞ্চি অবজেক্ট গ্র্যাস ব্যবহৃত হয়| 



শর. 

শুক্রের পরিমাণ বদি অধিক হয়, ও বারশ্বার বাহির হইতে: থকে, তাহ" 

হুইলে পীড়া হইয়াছে জানিবে। 

৭১। অধঞঃপতিত পদার্থ ম্কটিকাব ।_অধঃপতিত পদার্থ, 
পরীক্ষণ! করিতে হুইলে উহ ল্ফটিকাবৎ বা দানাময় ও এমরফস্“কিনণ, 
তাহা দেখিবে। টু ্ 

৭২| স্ফটিকীবৎ হইলে ইহ লিখিক্ অ অস্স, অকৃজ্য!লেট অফ্ লাইম্ 
টিপেল্ ফম্ফেটু ব। সিস্টিন্ প্রভৃতি পদার্থ সকল হইতে উৎপর হইয়] 
থাঁকে। কিন্তু ইহ! কৌন্ প্রকারের তাহা নির্ণয় করিবার জন্য কতকগুলি 
উপায় নির্দিষ্ট হুইল | &. 

৷ ইউরিকৃ এসিড 1-যদি অধঃপতিত পদার্থ রক্তবর্ণ, নি 
জি হ্যাঁয় ক্ষুদ্র, আশণুবীক্ষণিক পরীক্ষায় দৃষট হইলে ঈষৎ "লাল 

* ব1 হরিদ্রো বর্ণ এবং চতুক্ষোণ (111070110) পেলেটের ন্যায় বোধ হয়, 

তাঁছ। হইলে ইউরিকৃ অক মনে করিবে। 

৭81 ইহাতে সন্দেহ জন্গিলে কিয়ৎ পরিম!ণে এই অধঃপতিত পদণর্থ 

একটা কাচের পেলেটে রাঁখিয়1 ভাহীতে ছুই এক ফেঁণটা নাইটিক এসিড 
সংযোগ করিয় স্পিরিট দীপক দ্বার তাহ! উত্তপ্ত করিলে | পরে উচ্থা 
শুক্ধ ও শীতল হইলে তাঁহাঁতে এক ফৌট। এমোনিয়] ব1 লাঁইকর্ পট্যপি 
যোগ করিলে, মস্ত পদার্থ যদি ধুমলবর্ণ হয়, তাঁহ! হইলে লিখিক্ অস্র 
স্ফটিকণ বলিয়! জীঁনিবে | এইরূপ হইলে মূত্রে লিথিক্ এসিডের পরিমাণ 
অধিক আঁছে মনে করা উাচত নয় 1 কেননা জুস্থবস্থায় মুত্রে কোন 

প্রকার অক সংযোগ" করিলে এ অক্র অধঃপতিত হয় | যদি এ অগ্ের 
পরিমাণ বেশী হয় ও সর্ধদা গুদ্ধে বর্তমান প্লাকে তাহা হইলে মুত্রের 
গ্রতিক্রিয়] বেশী অন্ন হয়। অনেক অনেক পীড়াঁয় বিশেররতঃ অজীর্ণতা, 

প্রবল ব] দীর্ঘকাল স্থায়ী বাত ও জ্বর রোঁগে এরূপ ঘটে। ,যদি কোন 
ব্যক্তির পরব নিঃস্থত হুইব1 মাত্র এ পদার্থ অধঃপতিত হয়,তাহ। 
হইলে এ ব্যক্তির ব্বককে ইউরিক অন্পশিল1 পশ্ঠাকেওরজগিবীর বিলক্ষণ 
সম্ভীবন1 থাকে | | 
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৭৫। অকৃজ্যালেট অক্ লাইম্1-বদি এধহঃপতিত গদ।থ 
অপ্প শীত্রায় দেখ মায় এবং যন্ত্র বাতীত, দেখিলে উচ্ছাঁকে শ্লেষ্ষার স্তাঁয় 

বে।ধ হয় ও আণুবীক্ষণিক পরিক্ষা! দ্বার! তাহাদিগখের আকুতি অস্ট 

কোণ (04০17,1৮) স্কটিকাঁবহ বা ভূগড়ুগি যন্ত্রের ম্া।য় এবং আয়তন 

নানাবিধ দৃষ্ট হয়ঃ তীহা! হইলে অফৃজযালেই .অফু লাইম্ স্টিক মনে 

করিবে । এই স্ফটিক1 এসিটিক্ অস্ত বা লাঁইকর পট্যাস দ্বারা দ্রব হয় না 
কিন্তু জল মিশ্রিত নাইটিক অজ যোগ করিলে দ্রব হয়। স্ুস্থবস্থ'য় 

এই পদ! মুত্রে অস্প পরিমাণে অবস্থিতি করে ও কেন কোঁন 

আহারীয় জ্রব্য দ্বারা উহ! অধঃপত্তিত হইতে দেখ। যাঁয়। .যদি 

মর্রদ।” উচ্দ! মুত্রে অপ্পিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যর, তহ। 

হইলে স্নারবিক উন্ভতেজন বা প্রিপ।ক ক্রিয়ার 'ক্ষীণভ। জখিয়াছে 

জাবিবে। 

৭৬ । টিপেল, ফসফেট । যদি আণুবীক্ষণিক পর*ক্ষ!য় 'আপঃ- 

পতিত পদার্থ স্বচ্ছ প্রিসমস্ (1১৯১৯) বা পালকযুক্ত পদ'থেব 

হায় (0৮011৮৮০৭৫১) দেখা যায় ভাঁহী হহলে টিগেল্ ফস্ফেট 

জাঁনিবে। এ সকল পদার্থ এনিটিক্ অস্নে জব হয় এবং মুত্রে বর্তমান 
খ/কিলে উহার প্রতিক্রিয়া ক্ষার যুক্ত '্ব। নিউট্রাল হয়। পীড়া গ্রন্থ 
মূত্রাশরের শ্লেশ্ম। মুত্রে কিয়ৎপরিমাঁণে থাকিলে টি.পেল্ ফসফেট 
করেতে পরে) যদি ভাহাদিশের উৎপন্ন হইবার কোন কারণ 

লক্ষিত না হয় ভাঁছা হইলে শরীর সাঁভিশয় হূর্জাল হইয়াছে 

জনিবে। 

৭৭ | সিসটিন্ | আগুলীক্ষণিকু ২পরীক্ষায় দিস্টিন স্টিক! গুলি 

ষষ্ঠ কোণ যুক্ত দেখায় তাহ।রা উষ্ণ জলে ভাল রূপে দ্রন হয় না; বিন্ক 
এমোনিয়] দ্বার] সহজেই দ্রব হয়| দ্রব হইবার পর এই সলিউনন 

বাষ্প, হুইয়। উঠিয়। গেলে ইহার। অপরিবর্তিত অবস্থার সঞ্চিত হয়। 
ইহার! শ্বেত ব1 ঈষৎ পীতবর্ণ। সিস্টিন্ ব? লিখিক শত তাহ। 

জানিবার 'জন্া এগোনিয় যোগ করিতে হয়| যদি লিখিক তর মুবে 
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থ।কে তাহা হইলে এমোনিয়। সংযোগী করিব মাত্রে উহু? দানখবৎ হইয়। 

অধঃপ্তিত হয়| সিস্টিন্ এরূপ হয় না। 

এমর্কস্ অর্থাৎ স্ফটিকাযুক্ত নহে 
৭৮| যে সকল মৃত্র পদার্থ স্ফরটিকাযুন্ত হয় না তাহ) নিম্নে লেখী- 

শেল । - | এ. 
পূয়, ইউরেট্ অফ মোড] ব1 এমোঁনিয়।, ও পবণর্ণিব কস্ফেট্। এই 

পদার্থ গুলি সন্দেহ করিলে টেষ্ট টিউবের মধ্যে কিঞ্চিৎ অধঃপতিত 

পদার্থ রাখিয়া! ভাহাীতে তাঁহার অর্ধেক পরিমিত লাইকর্ পট্য।নি 

সংযোগ করিয়ণ তাহ! কিয়ৎকাঁল'ন+ড়াতে থাকিবে | 

৭৯ | যদি পুর কৌষ বর্তমীন থাকে ভাহ? হইলে, পট্যাস্ দ্বা রা; সংযত 

হইয়া ত'ল বাধিয়। যাইবে ও জ্বচ্ছ (ম1:01151)75) বোধ হুইবে। 

"আণুবীক্ষণিক পরীক্ষ। দ্বারাও ধৃত হয়| - 
৮৩। যদি ইহ? পট্যাস্ দ্বার দ্রৰ হয়, তাঁহ1 হইলে ,ইউরেট্ অন 

সোডা, এমেোনিয়। বা লাইম আছে জানিতে হইবে । এই পদার্থ গুলি 

সচরণচর মুত্রে খাঁকে | এজন্য মুত্রের প্রতিক্রিয়া অন হয়| শীতল ব1 

আর্দ্র স্থানে একটী পাত্র করিয়? মুত্র রাঁখিলে তাহার, সহজেই অধ:- 
পতিত হইয়া খাকে। যদি লাইক'রু পট্যাস্ সংযোগে সঞ্চিত পদার্থ 

দ্রব ন! হয়, তাহ) হইলে প্রার্থিব ফসফেট. আছে জানিবে। 

পপ পি পল মগ চা 
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য়ক্কৎ.পীড়া- নিদান ও চিকিৎসা! 
যে সকল পীডাঁয় যরুৎ যন্ত্র আক্রাজ্ত হয়, তন্মধো প্রধধন 

কয়েকটীর বিষয় নিম্নে লিখিত হইল। যথা রক্তািক্য, প্রবল 
প্রদাহ, স্ফোটক, প্রবল ও পুরাতন হ্রাস, মেদ ও বসাঁবৎ অপরুষ্টতা, 

এবং “হা ইড্যাটিড্ ও কর্কট অর্বদদঃ এই সকন ব্যতীত পিত্ত প্রণলীর 

প্রদ[হ, পিন্ত শিলণ এবং পিত্ত কোষের প্রসর্রণ এই কয়েকটাও যকুতের 
পীড়ার মধ্যে গণ্য হইয়। খাকে। 

২1 যকৃতের রক্তাধিক্য _ বহাতের তিন প্রকীর রক্তাধিক্য 

দৃষ হুয়। 

১ম1 হৃৎপিণ্ড রক্ত গমনের প্রতিবন্ধকত] জন্িলে তাহাকে শৈরিক 
কণ্জেশ্চন (17551৮6 09011005091) কছে | 

২য়। শোণিত অধিক পরিমাণে যজ্ত্রে প্রবিষ হইলে ধামনিক কঞ্জে- 
শচন (4১০11৮০, (0706৯(1911) জন্মে | 

৩য়। পিত্ত প্রণালী অধিক পিন্তে পরিপুরিত হইলে পৈত্তিক কঞ্জেশ্চন 

ব1 পিত্বাধিক্য ঘটে | 
উপরিউক্ত ভুই প্রকারে সমস্ত গ্রশ্থির আয়তন বর্ধিত হয়। যন্ত্রে 

উপরিভাগ মস্ণ, সমুদয় যন্ত্র লোছিত বর্ণ এবং ইহার অগ্রারেখ। দৃঢ় ও 

উন্নত হয়; ইছাঁকে কর্তন করিলে অধিক পরিমাণ শে'ণিত বাঁছির হইতে 

থাকে | যদি শৈরিক রক্তীধিক্য অধিক দিবস অবস্থিতি করে তাহ হইলে 

যরুতের যে এক প্রকাঁর অবস্থা দূ হয় তাঁহাকে সচরাচর নট্মেগ্ লিভার্ 

(90000 15৮07) কছে। ইহা হইলে পর যন্ত্ুকে কর্তন করিলে ইহ! 
জায়ফলের বর্ণের স্যায় বর্ণ বাশি ₹র অর্থাৎ রক্ত ফোঁটা বা! তালি 
ঈষৎ হরিদ্রা যুক্ত বা শ্বেত বর্ণের স্থান দ্বার বেক্টিত দেখা যায়। শৈরিক 
রক্তাথিক্য ঘটিলে আগুবীক্ষণিক পরীক্ষায় দেখা যাঁয় যে, যরুৎ শিরা 
মাতিশয় প্রনারিত ও তাহাদের প্রাচীর স্কুল হইয়াছে এবং এই প্রসারিত 
শিরার পেবণ দ্বার। যরুতের' উপখণ্ডের মধ্যস্থিত কোষ সমুহের হ্রাস 

এবং ইহা ত্র গাঢ় হরিদ্দ্রাবর্ণের হষ্ট্য়াছে ; কিন্তু বাহাভাগীস্থিত কোঁষ 
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মকল অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, মলিন ও মেদ রিশি দেখায় হৃৎপিণ্ডের 
প্রনারণ বা হৃদ্কপাঁটের পীড়া বব বাযুষ্ষীতি ও অঙ্গান্য ফুল্ফ স্ পীড়। 

শৈরিক রক্তাধিক্যের প্রধান কীরণ। কিন্ত ধাঁমনিক কঞ্জেশ্চন; বিরাম 

স্বর এবং অপর্ধ্য।গু আহার ব1 মদ্যপান হইতে উত্ত,ত হয়| পিন্ত প্রণালী 
পিভ্তশিল) দ্বার! আবকদ্ধ হুইলে ও তৎপ্রযুক্তু অস্ত্রে পিত্ত গমনে প্রতি- 
বন্ধকত। জন্বিলে পিন্তাধিক্য ঘটে। 

৩। প্রবল যকুৎ প্রদাহ (4১০1০ 1101)011118)--যকুতের এই 

রোগী প্রায় উষ্ণ প্রধান প্রদেশে জন্বিতে দেখ! যায়। প্রদাহ অন্দে 

স্ফোট জন্মিয় থাকে | কোলনের পীড়া! ব1! পাইমিক1 প্রযুক্ত যক্কতে 
এরূপ হয়। যদি স্ফোটক কোলনের পীড়া জনিত হয়, তাহ? হুইলে 
সচরাচর ইহ একী মত্র হয় এবং ইহার আয়তন রৎ হইয়া] থকে । 

কলার ইহার অভ্যন্তরস্থ পুয়, অসমান বিষমারতি কৌগল যরুৎ টিস্তু বা 

ঘন চিম্স! পর্দ। দ্বার] বেষ্টিত খাকে। কিন্তু উহ পা1ইমিয়? জনিত হইলে 

শ্ুঞ্জ ক্ষুদ্র হয় ও পোর্টাল শিরাঁর নিকটবত্্ণ স্থানে স্থ'নে লক্ষিত হয়। 

যরুতে একটী স্ফোৌটক জন্তিলে প্রায় উহ দর্মিণ খণ্ডে দৃষ্ট হয়, এবং ইছ 

বহির্দোশেঃ ব। অন্ত্রাবরক ঝিলী গহ্বরে বা বক্ষ2 গহ্বরে? বু? অন্ত্রের মধ্যে 

পূয় নিক্ষিপ্ত করেঃ বা পুয় শু হুইঘ্ব। পনিরবৎ পদার্থে পরিণত হয় । 
৪। পেরিহিপাটাইটিস্- (147151,0115)--ইহ1 প্রবল 

প্রদাহ সইতে উৎপন্ন হয় । ইহণ ঘটিলে যরুৎ সচর:৮র কৌন সন্নিকটস্ছ 

যন্ত্রের সন্থিত সং্রিষ্ট হয়। অজ্ত্রাবরক ঝিল্ল'র প্রদাহ হইলে; যৎ 

স্ফোটক দ্বার। উত্তেজিত্ব হইলে ব। উঠতে কর্কট বা সা ইড্যণাটড্ অর্দ 
জন্মিলে এই রোগ জন্গিতে পায়েস £ 

«| একিউট এটি (4১০7০ -১1)1১) বা প্রবল হাস 
যরুতের এই রোগী জন্বমিলে ইহার আয়তনের হ্বাস হয়, ইহ? ঈষৎ পীত 

ও হরিদ্রো। বর্ণের হয়, এবং ইছ কোমল হইয়! খাঁকে | আধুবীক্ষণক 

পরীক্ষায় য্কতের উপথণ্ড সকলকে পৃথুরু পৃথক বলিয়! বোধ হয় নণ, 
এবং যরুৎ কোষের ধংশ এবং তৎপরিবর্ডে বর্ণক কণ।, দাঁনাময় ঠাদার্থ ও 
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মেদ কণ! দেখিতে পাওয়া যাঁয়। এই পীড়ার প্রথম।বস্থায় উপথণ্ডের চতু- 
স্পার্শে এক প্রকায় পদার্থ উৎস্থষ হয়, তদ্দবা। পিত প্রণালীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 

শাখ। সকল পেধিত হয় । এই পীড়ায় গ্রীহ! সচরাচর বর্ধিত হয়। মুত্রে 

যরুতে ও কখন কখন যরুৎ শিরর শোঁণিতে টাইরোজিন্ ও লিউসিন্ 

স্টিক দৃষ হয় কিকারণ হইতে এই রোগ উদ্ভূত হয় তাহ? প্রায় 
কেহই অবগত নছে। কোন কোন নিদান বেতার) ইহাকে এক প্রকার 

প্রবল,যরুৎ প্রদ।ছের মধ্যে গণ্য করিয়া থাকেন । | 

১। সিরোসিস (0717519)--ইছণ এক প্রকার পুরাঁভন যরুৎ 
প্রদংছ বলিয়! গণ্য হয়| যরুতের এই,রোগ ঘটিলে উহার সেত্রিক আব 

রণের (811)00৯ 09৮7770) ও যন্ত্রের মধ্যস্থিত শিরর সহকারী কনেক্টিভ্ 

টিন্তর ঘনত্ব জন্বে, স্ুতর।€ পিত্ত নিঃআবণীয় পৃধীর্ঘের হাঁস হয়| এই 

পাড়ায় যন্ত্র শক্ত, চিম্ন1 ও চর্মবৎ হয় ও সচরাচর ইহ! আ'রতনে কমিয়া 

আইসে। যরুতের উভয় খণ্ডই আয়তনে কমিয়! আইনে, কিন্ত ইহ বাঁম 

খণ্ডেরই অধিক ঘটে 1 এই রূপে ইহ৭ কমির। আসিয়া! একী ঝিম্ীর মত 

হয় | আরও এই পীড়ায় ক্যাপ্ন্থল্ অর্থাৎ আবরণ অস্বচ্ছ ও নিম্বস্থিভ 

টিন্তর সহিত সি দেখিতে পা? গুয়া যায় ও উহ1 তুলিয়? ফেলিলে যন্ত্রের 
উপরিভাগের স্থানে স্থণনে নানাবিধ আয়তনের গুটিকাবৎ উন্নত দৃষ 
হয়| ইহছ'কে হব্নেইল্ লিভার (1101-7)501 14597) কহে । আঘুবীক্ষ- 

ণিক পরীক্ষার যন্ত্রটী কনেকৃটিভ্ টিল্ু নির্শিতি, এই হ্ৃতন টিস্তুর সাঙ্কোচন 
প্রযুক্ত উপখণ্ড সকল পেষিত» নো সমূহ মেদ বিশিষ্ট বা বিলুপ্ত" যরুৎ 
ধমনর শ;খ| সকল সচরাচর প্রনারিভ ও বর্ধিত উপাদান মধ্যে ইহার 
শাখানুশাখ। বিস্তুত দেখ! য়১৮৪ পো এ শির'র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা গুলি 

পেবিত ও কখন কখন বিলুপ্ত হর যন্ত্রের উপরিভ'গে স্য'নে স্থ'নে 
যে উচ্চত। দৃষ্ট হর, তাহা? কতকগুলি উপখণ্ডের সম্মিলন দ্বারা জন্মে। 
এই উচ্চত্ত। কনেক্টিভ্ টিন্ত দ্ব'র! পুণক পুথক ভাগে অবস্থিত হইয়। থাকে। 
পীল্ডার প্রথমাবস্থায় যরুত্যন্ত্র সচরখচর বর্ধিত হইয়া খাকে। ও মেদনৎ 

বা বন'বশ অপরুষ্টত1 এই পীঞ্জী্ম অ'নুণঙ্গিক হইলেও যন্তেরও উন্কুরূপ 
রদ্ধি ছয়। কনেক্টিভ্ টিন বর্ধিত হওয়খতে ভিন] পে টির শাখানুশখা 
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সকল পেবিত হয় সুতরাং পোল সংক্রান্ত সমস্ত রক্ুবহ। নাডীরক্তপূর্ণ 
দেখিতে পাওয়া] যায় | এজন্য 'পেরিটেবনিয়ম্ শীহ্বরে সিরম্ উৎস্থট, 
প্লীহ। সাঁতিশর বর্ধিত ও অন্ত্রের ও পাঁকম্ছলীর ্রেম্সিক ঝিলীর সাতিশয় 
রক্তাঁধিকা হয়ঃ স্ুতর'ৎ অন্তর ও পাকস্থলী হইতে রক্তআাব হয় 1 টু 

৪। হাইড্যাটিভ অদ (514৭1 0১৭8) শরীরের মধ্যে 
/ঘ সকল যক্্র অছে, তন্তবে নক্কহ যাঞ্ছেই মচরাচির এই রোগ ঘটিতে দেখ? 
ঘায়। এই রোগ জ্খিলে, যন্ত্র মাতিশয় বার্দিত হইয়। থাকে ।* যন্ত্রের 

সকল স্থান সমভাঁবে বর্দিত হুম ন।? কিন্ত খলির সন্িকটস্থ স্বান সীতি- 
শয় বদ্দিত হইয়| থাকে | যন্ছের বিধানোপাদ'নের কোন বিকৃতি.“জন্ে 

না| থলির আভ্যন্তরিক ঝিজী কোমল ও চটচটে হয়, ইহার মধ্যে 
জল থাকে, ও সচরাচর ভিন্ন ভিন্ন আয়তনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খলি এ জলে 

'ভাঁসিয়। থাকে! খলী ঘন এরিউলখর টিন্থ দ্বার বেহ্িতি ছয়, এবং থলীর 

আভ্যন্তরিক ঝিল্পীর উপরিভ।ণে ক্ষুদ্র ক্ষদ্র কীণবৎ পদ্থার্থ দেখিতে 
পাওয়া যায়| তোর বন্্র দ্বার! দেখিলে তাহাদিখীকে অগ্ডাকাঁর, 
মস্তক বিশিষ্ট ও মস্তকের চতুস্পা্শ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বণ্টক দ্বার! আত দেখায় ॥ 

কখন কখন ভিড রা এক প্রকার কোমল পি্গু পরিণত হয়। 
স্ফটক শুফ হইয় পিশগুকার "হইলে, তাহার সহিত উক্ত কোমল 

পিণ্ডের এই প্রভেদ ফে, ইহাতে একিনো!ককৃসাই (1200০০০৫০) দিগের 

কণ্টক দৃষ্ট ছয় ৪ কিন্ত স্ফোটিক শু হইর1 যে পিগু হয় তাহাতে ইহ! 

দুষ্ট হয় ন11 হাইড্যাঁটিডম্ গুলি প্টরূমির (পু]দ-অণাপ)) আগু. হইতে 
জাঁত। এই অগু অস্ত্র হইতে শিরার মধ্যে প্রবেশ করিয়! তাঁহার পর 

যরুতে প্রবেশ করে | 1 2 সি রে 

৮। ফ্যাটিলিভার, (11 14৮০) (যরুতের মেদাপ- 

কই্টুতা)__বর্কতের এই রোগ জন্মিলে উহাকে সমভাবে বর্ধিত দেখায় ! 

ইহার ধার গোলাকার, বর্ণ মলিন বা ফিকে হরিদ্রোবর্ণ, এবং ইহ! 

শিখিল ও কোঁমল €বাঁদ হয় 1.আণণুবীক্ষণিক পরীক্ষার বৰ্কৎ কৌবৰ তৈল 
কণ। দ্বারা পরিপুরিত খাঁফিতে দেখার ও তাহাদিথের মধ্াস্থিত 

[১১ রি 
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নিউপ্লিযাই টা ব1 একেবারে দৃষ্ট হয় নাঁ। পীড়াঁর প্রথমাবন্থার 
যকুৎ উপখণ্ডের মহির্্ কৌঁধদিখরই.এই রূপ হয়) পরে অভ্যন্তরস্থ 

কোষের ইহ ঘটে। ইহাঁকে ক্ষয়কাঁশ ব1 অন্যান্য বলক্ষয় কাঁরক পীড়ার 

. আনুসঙ্গিক থাকিতে দেখা যায় 1 ইহ1 অনুভূত হয় যে শরীরের মধ্যে যে 

সকল টিস্থ সত্ব প্লংশ প্রাপ্ত হয়ঃ মেদ কণ। মেই সেই টিন্তু হইতে 
আশোবিত হুইয়! বরুৎ কোঁবে নঞ্চিত হয় | 

৯। লার্ডেসস লিভার (171400191৮0) ডে 

বসাবৎ অপকষ্টতা)__এই পীড়া জশ্মিলে বরুতের পিত্ত নিঃসার 

কোথের ও ক্ষুদ্র ধমনীর আবরকে যে এক প্রকার পদার্থ সঞ্চিত হয়, তাঁহা। 

আয়োডাইন্ ও মহাদ্রাবক সংযোগে নীলবর্ণ হুইয়। থ।কে।| পুর্কে 

অনেকে এই প্রতিক্রিয়া! দেখির) উক্ত পদার্থকে কৌন ফীর্চবৎ বন্ধ 

বলিয়। বিবেচন। করিতেন, কিন্তু এক্ষণে এই মতের অন্যথা হইয়াছে! 

চিকিৎসা তত্বজ্ঞ পঞ্ডিতের1 উহাকে এখন ফাইব্রীণের কোন রূপান্তর 

বলিয়। থাকেন | এই পীড়ায় যক্ত্রটী সমভাবে বর্ধিত হয়, উচ্ছার গুকত্ 
অপেক্ষাকরুত অধিক হয় এবং উহ! শক্ত, মন্থণ ও মলিনবর্ণ হয়। কর্তন 

করিলে উহ। 'রক্তুহীন, শুক ও চিকণ এবং 'আয়োডাইন্ সংযোগে 

ঈষৎ লাল ও কপিশ বর্ণ দেখায় । আগুবীক্ষণিক প্ররীক্ষার় দুষ্ট হয় 

যে, কোষ গুলি একত্রে সংযুক্ত হইরাছে, দ।নামর পন্দার্থের পরিবার্তি 

এক প্রকার পরিক্ষার পদার্থ জন্বিয়াছে, ইহ1দের নিউক্লিয়াই অদৃশ্য ও 
কষুদ্র.ক্ষুত্র ধমনীর প্রাচীর স্তুল ও শক্ত হইয়াছে । উপখণ্ডের মধ্যস্থিত 

কোষের প্রথমে এই পীড়া ঘটে, পরে ইছ/ উপখধণ্ডের মধ্যভাগে ব্যাপ্ত 

হইয়া! পড়ে) কাঁরণ যক্ুৎ 'ধমনীর্র শীখানুশাখা সকল উক্ত কোষে 

বিস্তৃত আছে। যরুতের মেদাপক্ুষ্টত। ঘটিলে বা! খগুম1ল1১ অস্থি 
পীড়া, উপ্পদহশ ব1ক্ষয়কাশ পীড়াশস্থ ব্যক্তিদিশের প্লীছার ও বৃক্ককের 

বসব অপরুষ্টত1 জন্মিলে যরুতেরও ইহ1 ঘটে । 

১০ উপদংশ রোগ হইলে কখন কখন যরুতে স্পট সীষাবিশিষ, 
ঈষৎ হুরিদ্র।ভশ্বেতবর্ণ ও শক্ত অর্বদ জনে । ইহারা প্রথমে যঙ্ত্রের 
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ব1ছিরে জন্গিয়া পরে ইহার ভিতরদিকে বিস্তৃত" হইয়। পড়ে আণু- 

বীক্ষণিক পরীক্ষায় দৃ হয় বে, অর্ধ্দ সকলের বাঁহাদেশ স্ুত্রময় এবং 
ইহখদের অভ্যন্তরস্থ কোঁমল পদার্থ কৌষ দানীময় ও মেদ পদার্থ 
এবং কখন কখন কোলেঞ্টেরিন্ নির্ষিত। উপদংশ রেগে সচরাচর 
মস্তিক্ধঃ যরুৎ। অগুকোষ এবং রক্ষক আঁক্রীত্ত হয়| - 

.১১। ক্যান্সার্ (0৩০) কর্কট রৌগ) ৮ বক্কতে এই রোগ 
সচরাচর ঘটে না| শরীরের মধ্যে অস্থান্য যন্ত্রে অশ্রে এই রোগ জন্মিলে 
পরে যরুতেও ঘটিয়া থাঁকে। কো মলার্ববদ (11০]17 (97৮79০1) জন্গিলে 

আংব্রান্ত স্থান স্ফীত হওয়াতে যক্কৎ সাঁতিশয় বর্ধিত হয়, কিন্তু কঠিন দর 
(১৫11)05) জন্মিলে, কঠিন ঈবৎ উন্নত গুলু (২০৭1০) যরুতের মধ্যে 

ক্ছানে স্থানে বিস্তুত থাকিতে দেখব যায়| বরুতে কলইড্ (0911914) ও 

,এপিখিলিয়াল্ (1210)]81) কর্কট সচরাচর ঘটেম্দপ। অন্যান্য যন্ত্রে 
কলইড্ কর্কট জন্মিলে ইহ! যক্কতেও ব্যাপ্ত হইতে পারে! যকুতে এই 

রোগ হইলে উদরী ও সচরাচর (পিত্ত প্রণালী পেবিত হওয়াতে) পাগ্ু, 
রো জন্মে | অর্বদের নিকটন্থ স্থানে স্থানিক পেরিটোনাইটিস্ জন্মে 3 
'এজন্য যু নিকটব্তা যন্ত্রের সহিত সংস্ষ্ি হয় । 

১২। পিত্তকৌৰ এবং পিত্ত গ্রণালীর প্রদাহ ও সাংঘাতিক পীড়া 
জন্মে তৎপ্রযুক্ত' ইহাঁদের ঘনত্ব” ক্ষত ও অন্তান্য বিরুতীবস্থা ঘটিয়।, 
থাকে । শিত্ত নিঃসরণে প্রতিবন্ধকত1 জন্বিলে পিত্ত কোষ সাঁতিশয় 

বর্ধিত হয়| মৃত্যুর পর পরীক্ষা করিলে পিন্তকোষে পিত্তশিল। 
দেখা শিয়া! থাকে | পিত্তশিলা, কৌলেঞ্টিরিন্ পিততবর্ণক ও পণর্থিৰ 
পদার্থে নির্শিত। তাহাদিখের। আয়তন ভিন্ন ভিন রূপ । কখন 

কখন সর্ষপের আঁকার হইতে অগ্ডের স্যার বৃহৎ হইয়! থাকে । পিত্ব- 

কোষ মধ্যে একী সংস্থিতি করিলে তাহ গোলাকার ৰা আগুাকার 
হয়, একাধিক থাকিলে পরস্পর ঘর্ষণ প্রযুক্ত তাহাদিখের শীত্রে চ্যাপ্ট। 
দাগ হয়। | 

১৩।  এপিগ্যান্টি,য়ম্ প্রদেশে বেদনা বা ভার বোধ, দক্ষিণ পার্খে 
বা দক্ষিণ স্কন্ধে বেদনা, ফিকেবৈর্ণ মল পাও ধমন। উদরের আধ্বন। 

* খ 
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উদর ও পদ1দির.শোথ এবং আমাশয় ব1 অস্ত্র হইতে রক্ত্রীব, এই সকল 

দেখিলে যরুৎ পীড়া? হইয়াছে মনে করিবে | হৃৎপিণ্ডের ব। বুন্ধকের পীড়। 
ঘটিলে এই যন্ত্র পরীক্ষা কিয়! দেখ? উচিত | 

১৪। যরুতের আয়তন এবৎ আকার প্রতিঘাত ও সংস্পর্শন দ্বার! 

নিণীতি হয়| প্রথমে যরুতের উর্ধ রেখা মসি দ্বারা অঙ্কিত করিবে। যে স্থলে 

স্পষ্ট শব্দ শত হইবে, তথ হইতে প্রতিঘাঁত করিতে করিতে ঘে পর্য্যন্ত 
না সগর্ড শব্দ উদ্ভূত হয়, নিম্ন দেশে যাইবে | এম্থলে ইহ স্মরণ রাখা 

উচিত যে যকতর উপরিস্থ সীমা! পাঁতল] ফুম্ষসের ধার দ্বারা আরৃত 

হওয়াতে এস্থলে. প্রতিঘাঁত করিলে পট শব্দ শুত হয়। বযরুতের 

সীমাস্থচক উভয় রেখ। তির্য্যক | ইহার সগর্ভ শব্দোৎপাঁদক স্থানের 

উদ্ধ সীমা, দশম বা একাদশ পৃষ্ঠ কশেককা। (9০.৩দ ৮০716174) হইতে 
সগুম পশু কাভ্যন্তর (দক্ষিণ কক্ষের মধ্য স্থল) ও পঞ্চম পর্শুকাভ্যন্তর, 

(দক্ষিণ ঢুচুক দিয়া) হৃদগ্র পধ্যন্ত বিস্তুৃত। ইহার নিন্ম সীমা শেষ পশু 
কার ধারের সহিত সমতল, ও এপিগ্যার্ি রমৃ প্রদেশে ছুই বা তিন ইঞ্চিঃ 
বুকাস্থি ও শেষ পর্ডকীর সংযোগ স্থানের নিশ্বে স্থিত| নিশ্র সীমা 

নিরূপিত করিতে হইলে অদ্কুলি দ্বারা জোরে চাপিয়া আস্তে আস্তে 
আঘাত করিবে | আর উপর সীম! নিরূপিত 'করিতে হইলে সজোরে 

আঘাত কর! আবশ্যক | যকুৎ পীড়িত.হইলে ল্ীহা পরীক্ষ! করিয়। দেখ। 
উচিত। | ” 

১৫| যরুৎ পরীক্ষ। করিতে হইলে রোগীকে বাঁমপার্খে শৌরাইবে ও 
তাহার" জানুদ্বর নত করিয়। ও পুষ্ঠদেশ বালিস দ্বার। ঠেস রাখিয়া 

যরুতের নিম্ন রেখায় করেকটী তঙ্কুলি লুঃগীইয়। নিম্ন হইতে উহাকে উর্ধে 

ঠেলিয়! দিবে, ও সেই কালে রোগীকে দীর্ঘ নিশ্বাস টানিতে কহিবে 
এরূপ করিলে যরুতের বহির্ভাগ ও অভ্যন্তরভাগী পরীক্ষা করিতে 

পনররিবে ও যে কৌন বিকার জন্বিয়াছে ত'হাঁও ধৃত হইবে | 
১৩) যরুৎ পীড়া জশ্মিলে ও তৎপ্রয়ুক্ত শৌণিতে পিত্তবর্ণক সঞ্চিত 

হইয়। রহিলে পু, জন্মে | ইহ জান্বিলে ত্বকৃ, যোঁজক ত্বক, এবং প্রআব 
হরিদ্র'বর্ণ হয়। প্রুআ।ব অন্তান্ কারণে হরিদ্রার্ণ হয় এজন্য পরবে 



[৮৫ 1. 

ও বর্বক আছে কিনা বিশেষ করিয়। দেখিবে | প্রআাবে পীর বর্ণক 

আছে, এরূপ সন্দেহ ছইলে নির্জল্ নাইটি.ক্ এসিড দ্বার পরীক্ষণ করিতে 
হয় । কিঞ্চিৎ মুত্র একখানি কাচের প্লেটে রাখিয়া কয়েক ফোটা নির্জল্ 
নাইটিক্ অস্ত্র সংযোগী করিলৈ প্রজাবের বর্ণ যথাক্রমে কপিশ, পুত, 
ধুমল ও আরন্ত হইয়। পরিশেষে হরিদ্রা বর্ণ হুর | 

১৭। যরুৎ হইতে পিন্ত অশোবিত হইলে ব। শে।ণিতে অস্বাভীবিক 

পদার্থ সকল য|হ! স্ুস্থাবস্থণ় যরুৎ যন্ত্র দ্বারা নিঃস্থত হুইত, সঞ্চিত 

হুইয়! রহিলে পাঁণ্ু জমে! সাধারণ পিত্ত বা স্বকৎ প্রণালী সাতিশয় 
সঙ্ক,চিতি হইলে বা1.অন্তা থা কারণে (ব। ; পিততশিলাঃ অর্ধ,দের পেষণ, 

সংযত শ্রেম্মা, ব। প্রণালীর শ্লৈথ্মিক বিললীর প্রদাহ বশতঃ সীতি) সম্প্, র্ূ 

রূপে অবকদ্ধ হইলে শি আশোবিত ছয় | ধামনিক ব1শৈরিক রক্ত 

থিক্য ব1 অন্তান্য কারণ বশতঃ যকৎ মধ্যস্থিত ব্বহৎ বুহ্ৎ প্রণালী গুলি 

পেধষিত হইলেও পিত্ত আশোষিত হইয়। শোঁণিতে গীমন করে। 

১৮ | সপুর রক্ত প্রদাছে (1১৮08 ) যক্কতের প্রবল হ্রাসে (4০৪19 

4১020121750 বা অন্তান্ত জ্বর নহযুক্ত গীড়ায় দ্বিতীয় প্রকার পাণ্ু, জন্মে। 

সাধারণ .শিত্ত প্রণালী অবক্দ্ধ হইলে মলের বর্ণ শ্বেত হয় ; কেননা 

অন্দ্রে পি গমন করিতে "পরে নু কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার পাণ্ু রোগে 

মলের বর্ণের কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যায় ন।| পাগু জন্মিলে হৃৎপিও» 

বকধক ও দক্ষিণ পীর্খের ফুঈ্ফুস্ বিশেষ করির + পরীক্ষা করিবে | 

১৯ | পরে পীড়া অকম্মাৎ হইয়াছে কি ক্রমশঃ উৎপন্ন হইয়াছে তা! 

দেখিবে। 

ক। "পীড়া অকন্মা, উদ্ভব হয় । 
২০| যে সকল পীড়া অকস্মী উত্তব ছয়, তাহ নিম্নে লিখিত 

হইতেছে ॥ প্রবল রক্তািক্য, স্ফৌটক, অবরোধ জনক পাণ্ড, রোগ ও 

প্রবল হ্রাস; এই কয়েকটী যরুতের আকস্মিক ব1 প্রবল পীড়া কলিয়। গণ্য 

হয়। প্রথমে|ক্ত পাড় ত্রয়ে যরুতের উপরিস্থিত অগর্ভ শন্দদোৎ 

পাদক স্থানের সীমা,বদ্ধিত হয়» কি তশেনে[ক্ত পীড়ার ইহ কমিয়া 
আইসে। |] ্ 



| ৮২ ] 

অ। যককতের রক্তাধিক্য। ক 

২১| নির্ণয়কারক লক্ষণ 1]-খদি বরুতের আয়তন বদ্ধিত, কিন্ত 

উপরিভাগ মস্থণ, দক্ষিণ পার্খে বেদন] ও ভার, দক্ষিণ স্বন্ধে বেদনা, 

শিরোঁগ্রহ, পাণ্ড রোথোর ঈষৎ লক্ষণ, বমনেচ্ছী বা বমন, অপরি 

ফুত জিহ্বা, ক্ষুধামান্দ্য, 'কেভ্ঠীবদ্ধ এবং স্বপ্পভ্বর বা. ইস্থার সম্পর্ণ 

অভাঁব হইতে দেখ] যায় তাহা হইলে যক্কতের রক্তাধিক্য ঘটিয়7ছে 

জানি | 
২২। হৃৎপিণ্ডের পীড়া, দক্ষিণ 'পশর্খদেশে আঘাত, কম্পভুর 

ও অপরিমিত মদির। পান দ্বার] অই পড়। উৎপন্ন হয়। যক্কতের পুরা 

তন হাসের পূর্বে ব] পরে বাঁউহ্ার অপরাপর গীজাতেও ইহা! ঘটিয়| 

থাকে | এই পীড়ার লক্ষণ দেখিলে দক্ষিণ ফুস্ফুসি বিশেষরূপে পরীক্ষণ 
কর] আবশ্যক দে হেতু প্লুরে। নিউমোনির়। রোথেও (11000910005 

7016)118) ঘটে ৃ  

চিকিৎসা 1-শৈরিক রক্তাধিক্য হইলে সল্ফেট্ € কনর্বনেট 

অফ্ ম্যাগ্নিসিয়া; এলোজ সৌনামুখির পাতা ও জল্কেটু অফ ম্যাথ্ঃ 

নিসিয়1) সল্ফেট্ অফ্ সৌড। ও মহাদ্র।বক) এপ্টিমনি ও ম্যাগ্নিসিয়া । 
নাইটিক্ অস্র সোঁনামুখির পাত ও টা রেক্সেকম্ ১ এমে নিয়া ও রেউ- 

চিনি ব1 সল্ফেট্ অক ম্যাগ্নিসিয়] ও সল্কেঃটু অফ্ *আইরন ব্যবহৃত 

হয়| গুহাদেশে জলেধকা1 দেওয়1 যায়! আমান্য পথ্য দিবে | উত্তে- 

জক ওবধ নিষিদ্ধ | 
ধামনিক রক্তাধিক্য হইলে উহার করণ নির্দিষ্ট করিয়া উহা নিবারণ 

করিতে চেফী1 করিবে | সাঁম'ন্য পরথর্যথণ শাক সবজি, অন্ন, চা, খাইতে 

দিবে। অণ্প পরিমাণে অঙ্গ চাঁলন!| ব্যবন্ছেয় | ইহাতে নিম্ন লিখিত 

ওষধাদি প্রয়োথ হর, যথাঃ এলেজ জেন্সেন্ ও পাইকর্ পট্যাস্) 

সল্তফট্ অফ্ সোড।| ও ট্যারকৃূসেকঘ্ঃ এলোজ সোনামুখির পাত ও 

জোলাপের গুড়া; পড়কফিলিন্ : সল্্ফেট অফ ম্যাঁদ্দেনিজ বা ন। ইট 

হাইডৌক্রে'রিক এনিড়। 



| ৮৭ | 
মা ৷ প্রবল যকুং প্রদাহ (4001৫ 101)016৯) ৃ 

যকৎ স্ফোটক |. 
২৪। নির্ণয়কারক লক্ষণ 1_যদি রক্তাধিক্যের লক্ষণ গুলি ও"দুষ 

হয় ও তদ্য ভীত রোগীর যুককৎ চাপিলে সা [তিশয় বেদন] ও কৌঁমলতণঃ * 

অনবচ্ছিন্ন বমন, কম্পন, নিদ্রাক'লে প্রভৃত ঘর, তৃষ্ণা, দ্রুত নাড়ী ও 

ক্ষীণভ1 ও কখন কখন প্রল।প হইতে দেখা যায় তাহ। হইলে যন্কতে 

স্ফোঁটক জন্মির'ছে জানিবে। ৪ 

২৫ | স্ফে।টক, প্রবল প্রদাহ জনিত হইলে যরুতের একস্থানে হয় ) 
কিন্তু সপুর রক্ত প্রদাহ জনিত হইলে উহখুর নান] স্থানে হইয়! থ/কে। 

প্রবল প্রদাঁছ বশতঃ শ্বরুতে স্ফোটক প্রায় উষ্ণ প্রধান দেশে ও আমাশয় 

রে!খের পরিশেষে ঘটিতে দেখ! যায়| একটা স্ত্ে টক জন্কিলে যরুতের 

*কোঁন না কেন স্থানে স্ফীতি, কোমলতা ও অস্প্ট মঞ্চালন দৃষ্ট হয়! 

কিন্তু কখন কখন ভোতিক লক্ষণ গুলি এতাদৃশ অম্প$ হয় যে কেবল 

অনুভব দ্বার রোগ নির্ণয় করিতে হয়। অপুয় রক্ত প্রদাহ বশতঃ স্ফোটক, 
আঘাত বু অদ্দ্রেপচারঃ বাঁ অভ্যন্তর প্রদেশে ল্ফোটক বাক্ষত হইতে 

জন্বে। ইহ আমাশয়, অস্ত্র ব প্যাঙ্ষি,যাসের ক্ষত হুইতেস্উৎপন্ন হয়। 

২৬। চিকিৎসা | লবনান্ত, ওষধ (521175)5 প্রথমাবস্থায় মৃছ 

বিরেচক ওঁষধ ব্লুপিল ও*ইপিকাক্ অন্প মাত্রার? অহিফেন ব1 উহার 
সহিত ইপিকীকৃ ব। বেলেডোন] ?-ম্মাশিয় থাকিলে ইপিকাক, মর্ফিয় 

এবং সঙ্কোোচক ওষধ সেব্য। যরুতের উপর ছেক ব্যবস্থেয় | পরিমিত 

আহার দিবে ও রোগীকে শব্যা হইতে ,উঠিতে দিবে না| পুয়েৎ- 
পত্তি হইলে এমোনির] ও বার ৯্ধাতু অঞ্ী ও বার্ক) কুইনাইন্ ক 

উহ্ণর সহিত কিল; অহছিফেন ; অন্প অন্প পরিমাণে মদ্য এবং 

পুষ্টিকর আচার ব্যবস্থ। করিবে | যদি স্ফোটকের আবরণ উদক্ক প্রাঁচীক্সে 
সংযুক্ত হয় তাহ হইলে ট্রোঁকাঁর ও ক্যানুল। দ্বার? পুয় নির্ঘত করব । 
স্ফে।টকের প্রাচীরের সহিত উদরের প্রাচীরের মংযোগ না হইলে অস্ত্রো- 
পচার কর। ভীল নছে। |] 



| ৮৮] ৰ | | 

নিম্ন লিখিত ওবধাদি কখন কখন ব্যবস্থ! করা যায়| টার্টার এমেটিক্, 

ক্যালমেল্ঃ আঁয়োভাইড. অফ্ পট্য'সিয়ম্, কলচিক্মঃ ভিজিট্যালিস্ঃ 

রক্ত মৌক্ষণ, জলেক এবং বেলেন্তার। ইত্যাদি 

ই। অবরোধ জনক পাণ্ডু 
২৭1 নির্ণয়কারক লক্ষণ 1_যদি তক, যৌজক ত্বক, গু প্রআব 

ছরিদ্র বরণ (প্রআখব ধরিয়ও রাখিলে ঘন পদার্থ অধঃপতিত হয়)$ এবং 

মল ফিকেবর্ণের, ত্বকের ভাপ ও নাঁড়ীর বেশ স্বাভাবিক" এব পিস্ত- 

কোষের উপর অপেক্ষাঁরত সগর্ড শন্দোৎ্পাদক স্থানের সীমার বুদ্ধি 

হয়,.ও মন্তিক্ষ পীড়ার কোন লক্ষণ দৃষ্ট নাহয় তাহ হইলে অবরোধ 

জনক পাগু, ঘটির:ছে জীনিবে। 

২৮ ই জঙ্িলে ক্ষীণতা, পেটের আশধ্মান, ক্ষুধামান্দ্য ও অন্যান 
স্জীর্ণভার লক্ষণ; সচরাচর নিক্রার আবে, ও খাত কণুয়ন দূ হয়! 
পিভ প্রণালীর প্রদাহ বাঁ উহ পিক্তশিলণ দ্বার 'অবকদ্ধ বা অর্র,দ দ্বার 

(পেবিত হইলে এই প্রকার পাণ্ড জন্মে) স্ুভরাঁং ইহা অপ্প দিবস বা 

যাবজ্জীবন অবস্থিতি করে | অন্ান্য যরুৎ পীড়াতেও ইহ! ঘটিতে পারে । 
পিত্ত প্রণালীর রক্তাঁধিক্য হইলে যরুৎ সমন রূপে বর্ধিত হয়, কিন্ত ইহ!র 

উপরিভাগ মস্থণ থাকে 1 ৃ 

২৯। যদি পিত্ৃশিল। প্রযুক্ত পাঁণ্ড, জন্মে, তীস্ছ| হইলে রোগ জন্মিবার 

পুর্বধে পিতাঁশয় ব। দক্ষিণ স্ব্যণপুলণ (8+71)017) প্রদেশে বেদনণ বোধ ছয় | 

এই.বেদন)] অধিকক্ষণ অবস্থিতি করে না| কিন্ত সময়ে সময়ে ইহার রদ্ধি 

ছয়! আক্ষেপ কাঁলে বদন মলিন ও ঘু রন্তু, নাঁড়ী মডুও উদ্শীর্ণ পদার্থ 

অস্নাক্ত হয় [ যে বেদনা উদ্ভুত হয়, তাহ] পেষণ দ্র বর্দিত হয় না| 

ইহ! অকলম্ম+ৎ ল্ৃগু হয় ও পাঁণু, ইহ'র ছুই এক দিবস পরে ঘটে । মলে 

পিততশিল' আছে কিনা দেখিতে হইলে উহ? জলের সহিত মিশ্রিত 

করিবে, ও মজ্লিন্ কাপড় দ্বার] ছণকিয়! লইলে, যদি পিভশিল। বর্তমান 

থাকে তাহ! হইলে ধৃত হয়। প্রৌঢ় বদ্ধাবস্থার ও বিশেষতঃ, স্্ী- 
লোকদিখের যরুতেই প্রায় খ্রিভশিল। জন্মায় । যদি আমাশয় ও 
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দ্বাদশ ক্ছুল্যজ্মের ৈশ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ বশতঃ পিত্ত প্রণালী অবরুদ্ধ হয় 
তাহু। হইলে পা রোগ জন্বিবাঁর পূর্ব এপিখ্যান্টিয়ম্ প্রদেশে কৌম- 
লতা, পিত্ত বমন, ব1 উদরাময়, শ্বেত জিব, এবং ক্ষুধামান্দ্য ঘটে। বা 

ব্যক্তি দিশের পুনঃ পুনঃ পাঁণ্ড রোশী জন্গিতে দেখিলে ও তৎকালীন. 
বরুতের অন্ত কোন পীড়া দৃষ না হইলে পিত্ব 'প্রণালীর প্রদাহ ঘটিয়ছে 
জানিবে | কিন্ত প্রো ও বদ্ধাবস্থায় এরূপ হইলে পিত্ত প্রণশলী পি 
শিল? দ্বার উত্তেজিত হইয়ধছে কুঝিবে | * 

৩০| পা অবরোধ জনিত কি অবরোধ শুন্য হা! চিকিৎসক মাত্রেরউ 
অবশীত হয়! নিতান্ত আবশ্যক 1* কিরুপে ইহখ জ্ঞখত .হওয়শ যাঁয় তাঁছ? 

নিশ্বে লিখিত ছইল | ইহ অবরোধ শুন্য হইলে যে সকল পিত পদার্থ 
রক্তে থাকে (016005৭2059 01০9৭) তাহাই মৃত্রে দেখিতে পাওয়া 

যায় ; কিন্ত অবরোধ জনিত হইলে উহু? ব্যতীত যরুৎ-রেইতে যে পিতাক্র 
নিঃ স্যত হয় ভাহং অবরোধ প্রযুক্ত আশোঁবিত হওয়াতে মুত্রে বর্তমান 

খাঁকে। ইহার মধ্যে কোন্ প্রকার তাহ? নির্ণয় করিতে হুইলে প্রা ছুই ডবম 

মুত্র একটী টেফ টিউবে রাখিক্ ভাহাতে অপ্প অস্প করিয়। অর্ধ ভূশম 
পরিমাণে নির্জল মহাদ্রাবক দিবে। পরে উহগতে একটা মটর পমীণ পরি- 

ক্ষার শর্কর নিক্ষেপ করিবে | যদি ছুই জলীয় পদার্থের সংযোগ স্থানে 
ধূমল বর্ণ বা লালবর্ণ দৃষ্ট হয় তাহা হইলে তাহাতে পিত্বা্ম আছে 
জাঁনিবে ও অবরোধ জনক পাঁণ্ড মনে করিবে 1 যদি কেবল মাত্র শর্করের 
বর্ণ কপিশ হয় তাহ! হইলে পিত্বীত্র নাই ও অবরোধ শূন্য পাণ্ড বলিয়! 

জানিবে | - 
৩১। কখন কখন পিত্তকৌষ আধিকক্ষণু স্কীত হুইয়। রছিলে তাহাকে 

একটী পিয়ারার আকারের ন্া় অব্ৃদ বলিয়াঁ বোধ হয়| ইহ] নিক্স 
গীমী ও ইহাকে হাইভ্যাটিভ. বলিয়। মনে হয় | কিন্ত অর্র্বদের সংস্থিত 

স্থান, পীণ্ু, রোগের লক্ষণ, ও পিত্তশিল1 কর্কট ব1 যক্ুতের অপরাপর 

ব্যাধির ইতিহাস শুনিলে হাইড্যাটিভ. বলিয়। মনে হইতে পারে না| 

৯২1 চিকিৎসা $_ কম্পাউগ্ু ডিককৃসন্ অফ এলেো'জ ১ প্রীইলিউ 

ল। এলোজ বার্ববডেন্সিস্ ॥ সুলুফেট ও কার্বনেট্ অফ্ ম্যাগ্নিসিয়।) 

.১খ 
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এবং ইন্কুইল্.ডিজিট্যালিস্ ও ক্রম দেওয়1 যায়| অবরোধ অথিক দিবস 
অবস্তিতি করিলে শুকরের পিত্তের ক্যাপন্থল দেওয়! যাঁয় | 

নি 1 'যরুতের প্রবল হাস (4০960. 4001905 ০1 8১৪ 155597) 

৩৩ | নির্ণয়কারক লক্ষণ 1 যদি পীণু$ যককতের উপর সগর্ভ 

শব্দৌৎপাদক স্থণনের সীমার হাস, এপিখ্যাঞ্টি,য়ম্ প্রদেশে বেদম? বোধ, 
রক্ত বমন, অশ্থিরতণ, প্রলাপ বা অচেতনা, জ্রুত নাড়ী, উত্তপ্ত ত্বক? তৃষা, 
শুদ্ধ কপিশ বর্ণের জিহবা, নাসিক আমাশয় অন্তর বা জরায়ু হইতে রক্ত 
অব এবং ত্বকের নিষ্ষে শোৌণিত্ উৎস্বউ হয় অর গ্রঅ'বে লিউসিন্ ও 

টাইরো'সিন্ থাকে তাহা হইলে যরুতের প্রবল হাঁস ঘটিয়াছে জীনিবে। 
৩৪। পীড়ার স্থত্রপাত হইবার পূর্বে শিরোশ্রাহ। বমনেচ্ছণ, বমন; 

অপরিষ্কার জিব্র/ ও দ্রুত নাঁড়ী হয়। পীড়া! সচরাচর সাংঘাতিক 

বলিয়। গণ্য হয়| গর্ভাবস্থায় এই রোগী সদ সর্ব্বদ। হইতে দেখ যায় | 

এক সপ্তাহের মধ্যে পীড়া নিঃশেষিত হয় | মুত্রে লিউসিন্ ও টাইরোসিন্ 
আছে কি না তাহ? নির্ঘ/রিত করিতে হইলে কিঞ্চিৎ মুত্র একটা টেফ 

টিউবে রাখিয় সন্তপ্ত করিবে | পরে উহ বাম্পাকার ধারণ করিলে 

যদি টাঁইরোলিন্ ও লিউদিন্ ম্ত্রে থাকে তাহ] হইলে স্ফটিকা 
নির্ষিত হয়| আণুবীক্ষগিক পরিক্ষায়ও উহা সপ্রমাণ হইয়! থাকে। 

টাইরোসিনের ম্ফটিক। গুলি সচকাঁরবৎ ও গুচ্ছকাঁর এবং লিউসিনের 

স্কটিক গুলি স্তরবিশিষ্ট ও স্তপণকার দেখণ যায়| 
'৩৫| চিকিতসা 1 চিকিৎসা! প্রায় বিফল হয়। সাধারণ ওষধ--- 

প্রথমতঃ অতি বিরেচক ওষধ। পরে/োডুঅ্ এবং রোগী নিস্তেজ হইয়। 

পড়িলে উত্তেজক ওঁষধ ব্যবস্থেয় |” ম্যালেরিয়া? জনিত হইলে ধাঁতুঅস্ 
বেশী পরিমীণে কুইনাইনের সহিত দিবে | বরফ ও ব্যবহার কর1যায়। 

'খ। পীড়া ক্রমশঃ উদ্ভব হয় ! 
এই অধ্যায়ের মধ্যে যে যে রোগের বিবরণ ,লিখিত হুইল. তাহ! 

নির্ণয় করিবার পুরে ইহা দেখা উচিত যে, যক্কুতের উপরিক্থিত সর্গর্ভ 
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শব্দোৎপাঁদক স্থানের সীম অপেক্ষাক্কত বর্ধিত কি কম হইয়াছে। আর 
সকল অবস্থাতেই প্লীহ পরীক্ষণ করিয়! দেখ। উচিত। | 

১1 যরুতের আয়তনের বৃদ্ধি | ৰ 
৩৪৭। উপরিউক্ত অবস্থা! ঘটিয়'ছে দেখিলে, পরে ইহ? দেখিতে হইবে 

যে রোগীর যর্কতের উপর গোষণ করিলে বেদনখ ব? কোঁমলত) অনুভব হুয় 
কিন1| যদি হয়, তাঁহ1 হইলে যকুতের পুরাতন রক্তাঁধিক্য, স্ফৌঁটিক, কর্কট 
বা পিরোসিস্ রোগ যেদি মেদ ব। বসাঁবৎ অপক্কষ্টতার সহিত 'আনু- 

সঙ্গিক থাঁকে) ইহাদের মধ্যে একটী ন1 একটী হইয়াছে বিবেচনা! করিবে | 
যদি বেদন1 ব1 কোমলতা অনুভূত ন% হয়,'তাহা হইলে যরুতের ঘেদবৎ 

ব1 বসাবৎ অপকৃষ্টতা ব! ইহাতে হাঁইভ্যাটিড্ অর্ধদ জন্মিয়াছে জাঁনিবে। 
৩৮ | যরুতের আয়তন নিরূপণ করিতে গেলে সচরাচর ভ্রম হয় | যদি 

করো'লন্ খণ্ড মল দ্বার! স্ফীত হয় তাহ! হুইলে যরুভের অধঃদীমা স্পট 
রূপে প্রতীয়মান হয় না| প্রতিঘাত ও আকর্ণন দ্বার) উক্ত ভ্রম জন্মিতে 
পরে না, কিন্ত ইহাতে সন্দেহ হইলে পিঁচকাঁরি বা বিরেচক ওবধ দ্বার! 
মল নির্গত করাইবে | কখন কখন প্রুরিদি (কুম্ফুনীবরক বিল্লীর মধ্যস্থিত 

শীহ্বরে জল সঞ্চিত) ও ফুস্ফুনির বায়ুস্ফীতি রোগে (100)00৯0) 
হৃৎপিণ্ড প্রনীরিত ব। পেরিকণর্ডিয়ম জল দ্বার1স্ফীত হইলে যরুৎ স্থানভ্র 
হইয়া! নিম্নদেশে গমন করে | কটিবন্ধ পরিধান দ্বারাও উক্ত রূপ হইতে 

পারে প্লুরা গহ্বর জল দ্বারা স্কীত কি যরুৎ বর্ধিত হইয়াছে ইহ1 

জানিবাঁর একটী বিশেষ উপায় আছে। প্লুরিনি রেখে ডল শব্দের 

উদ্ধ সীম! খিলানের মত নহে | ইহ একী সরল রেখা মাত্র, ও যরৎ দীর্ঘ 
শ্বাস গ্রহণে স্থান ভ্রউ হয় না|. যি,কটিবন্ধ পৃরিধান ম্বার1 বক্কৎ গ্ান- 
ভ্রফ হয়, তাহ হইলে উক্ত বস্তু ব্যবহারের কোন বাহ্য চিহ্ন দৃষট হয় 

যকৃত আয়তনে বদ্ধিত হয় কিন্তু পেষণে রোগী, 
বেদনা বা কোমলত। অনুভব করে না। ূ 

৩১'| উপরিউক্ত ্নপ অবস্থা:তিনটা পীড়ায় দৃষ হয় (যথা মেনাবৎ গু 
বসাবৎ অপরুষ্টতা এবং হাঁইডছ্লুটিভ অর্কূদ)| প্রথমৌক্ত পীড়াদ্য়ে 



[সহ]. 

যর্কৎ সমরূপে বর্দিত হয় : কিন্ত শেষোক্ত পীড়ায় অসমভাঁবে বর্ধিত 
হুইয়1 বিষমাকাঁর হয় | 

অ। যরুতের মেদাপরুষ্টতা ৷ 

নির্ণয়কারক লক্ষণ 1 যদি এপিগ্যাক্টিয়ম্ বা দক্ষিণ 

হাইপোক্ডিয়ম্ প্রদেশ চীপিলে বেদন! বোধ না হয়, যরুৎ সমভাবে 

বর্ধিত ও পরীক্ষা করিয়। দেখিলে মস্থণ ও কোমল বোধ হয়, প্লীঙা। 
ল্বাভীবক অবস্থায় থাকে ; পাণ্ড» শৌথ ও মুত্রে আল্বিউমেন্ দৃষ 
না হয়, রোগী সচরাচর শীর্ণ হয় ও তাহার উদরাঁময় রোগ ঘটিবাঁর 

সম্তরন|.দেখ যায় তাহা! হইলে 'ঘরুতের মেদবৎ অপকুষ্টতা ঘর্টিয়াছে 

জানিবে। 

৪১ | মদ্যপায়ী, উপদৎংশ, ক্ষয়কাঁশ বা অন্যান্ত দর পীড়া গ্রন্থ 
ব্যক্তি দিশের এই পীঁড়। ঘটিতে দেখা যায় | টাইফস্* বসস্তঃ ইরিসিপিন 
লাস্ ইত্যাদি, রোগ হইয়! মৃত্যু হইলে যকুতের মেদাপরুষ্ত' দৃষ্ট হয় | 
ইছা। অনুমান করণ হইয়াছে যে মেদকণা। শারীরিক টিস্ু সমৃহ হুইতে 
আশোঁধিত হইয়। যকত কোঁবে সঞ্চিত হয়| সুস্থীবস্থাতেও ষকৎ- 

কোব-মধ্যে কিয় পরিমাণে মেদকণ। দ্ট হয় এবং আঙ্কার বিশেষে উহার 
ব্যতিক্রম জম্মে। 

৪২।. চিকিৎসা 1- রেগীকে পরিমিত আহার ও.মসল- শ্গৃন্ত মীং- 

সের ঝোল দেওয়! যায় | এলকোহল, শর্কর, ফণর্চ যুক্ত পদার্থ ও মেদ 
নিবিদ্ধ| প্রত্যহ পরাতে অপ্প পরিমাণে ব্যায়াম, ক্ষারযুক্ত মৃছু বিরেচক 
ওষধঠ জল্্ফেট অফ্ সোডা ও ট্যারেকৃসেকম্ ব1 হা'ইড্রোক্লোরেট অফ্ 

এমোনিয়া দেওয়া যায় । উপদংশ 'জমিত "হইলে আয়োডাইড় অফ্ 

পট্যাসিয়ম ও ক্ষয়কাশ জনিত হইলে কড.লিভা'র্ অইল্ বিবেচনার 

সহিত দিবে | : 

আ 1 যকতের বনাবৎ অপকষ্টুতা ॥ 

. ৪৩1 নির্ণয়কারক লক্ষণ 1_যদি যরুৎ সমরূপে বর্ধিত এবং শান্ত 

ও মস্থণ হয়, চাঁপিলে বেদন1 বোধ নণ হয়! দক্ষিণ হাইপোকঞ্চিয়মে ভার 



৯৩ 1. 
বোঁধ এবং প্লীহা! বর্ধিত হইতে দেখ] যায়, (পণণ্, সচ্রণচর ঘটে ন1) 
উদরী রোগ জন্মে, প্রআজাঁব পরিমাণে বেশী ও সচরাচর অগুললীয় হয় 
বমনেচ্ছা, বমন এবং উদরাঁময় ঘটে এবং রোগী শীর্ণ ও মলিন হয় তাহা 
হইলে যরুতের বসাঁবৎ অপরুষ্টত1 ঘটিয়!ছে জানিবে | ৯ 

৪৪| দৈহিক উপদংশ, হাগুমালা, ক্ষয়কাশ ব1 অস্থিপীড়? গ্রাস্থু বযন্তি- 

দিশের সচরাচর এই রোগ জন্মে | ফুস্ফুসির ব1 অস্ত্রের গুটি রোগে বা. 
সবিচ্ছেদ ভ্বরেও এই পীড়া উৎপন্ন হইতে পারে | প্লীহা ও মুত্র পরীক্ষা 
দ্বার এই রোগ নির্ণয় হইতে পণরে | এস্থলে ইন্থাও স্মরণ রাখ! উচিত 
যে যরুতের মেদাপকৃষউতা ঘটিলে উহা? যে পরিমাঁণে বড় হয় বসাঁবৎ 
অপরুষ্টতা ঘটিলে তদপেক্ষা! বেশী হইয়া থাকে। ৫8 

৪৫1 চিকিতৎস। 1 -রোশী প্রায় ইহ! হইতে শিক্ষুতি পায় না যে 

যে লক্ষণ গুলি দেখা যায় তাহা নিবারণ করিতে চেষ্টা করিবে ও যে যে 

কারণ হইতে উদ্ভুত হয় তাহ? বিবেচন1 করিয়া] ওষধ দিবে। আয়ো- 

ডাইড. অফ্ পট্যাসিয়ম, আয়োডাইড. অফ আইরন, লে ঘটিত 
বলকারক ওষধ, ঈষছুষ্ সমুদ্র জলে স্নান ও পরিপাঁচ্য আস্থার দেওয় 

বিধেয় |. 

ই ! যরুতের হাইড্যাটিড অর্থ,দ | 
৪৬। নির্ণয়কারক লক্ষণ )- বদি যকুৎ পেষণ করিলে বেদন] বা 

কৌমলতা বোঁধ না হয়, ইহ অসমরূপে বদ্ধিত হয় ও ইহার কেংন ন1 

কোন স্থানে স্ফীতি ব অর্ধৃদ দৃষ্ট হয় ; অর্কদ মস্যণ স্থিতি স্থাপক ও 

প্রতিঘাতে এক প্রকার" কম্পন অনুভূত হয় ? প্রীহার বৃদ্ধি ব। পা্ড বা 
শোঁথ কিছুই দূ না হয় ও প্েগীকে স্ুহ্থ গাকিতে দেখ! যায় তাহা 
হইলে যরুতে হাঁইড্যাঁটিড, অর্কূদ জশ্মিযাঁছে জানিবে। 

৪৭। যদি পীড়া চিকিৎসা দ্বারা আরোগ্য না হয়ঃ তাছ? হইলে 
অর্ক্ৃদ, ইছার অভ্যন্তরস্থ পদার্থ সকল উদর-বক্ষ-ব্যবধাঁয়ক পেশীরঃমধ্য 

দিয় -বক্ষঃগীহ্বরে ব$ অস্ত্রীবরক বিল্লীর মধ্যস্থিত গহ্বরে বা পিত্ত প্রগা'ল”, 

পাকস্থলী ব। অস্ত্রের মধ্যে নিক্ষেপ করে| ৮, 



[৯৪] 

8৮। এই পীড়। জশ্বিলে যকুতে স্ফোৌঁটক বা কর্কট ব। পিতীীশয়ের 

প্রসার রোগ জন্মিয়ছে বলিয়] মনে হয় | কিন্ত স্ফোটক হইয়াছে বলিয়া 

মনে হইতে পারে না? ফেনন। উহাতে দৈহিক বিকার কিছু মাত্র দৃষ্ট হয় 

নু । পিত্তাশয়ের প্রসার বলিয় ও মনে হয় না; যেহেতু ইহাতে পাণড 

জন্মে। অর্ধ.দের সংস্থিত স্থান ও যেশ্ুল বেদনু? (00110 1১71775) ইহাতে 

উপস্থিত হয় তাহ! দেখিয়। রোগ নির্ণর করিবে | সাংঘাতিক পীড়া 

অর্থাৎ কর্কট রোগ হইলে অর্ধ,দের প্রীচীর বন্ধুর হয়) ইহ চাপিলে 

বেদন! ও কোমল বে'ধ হয়; স্বপ্পদিনের মধ্যে শরীর ক্ষীণ হুইয় পড়ে 
কর্কট তে অন্যান্য স্থানেও দেখিতে পাওয়া যায়| , 

1. চিকিৎস। ; আয়োডাইভ অফ্ পট্যাপিয়ম্ ; াজেডিল; 

বণ, ০ স্থন ব্যবন্থেয় ও ট্যাপ দ্বার জল নির্থত করাইবে এবং 

আয়োতিন্ ব1 এলকোহল জলের সহিত মিশ্রিত করিয়! পিচকীরি , 

দিবে । যদি কোষ ত্বকের সহিত সংযোগ প্রাপ্ত হয় তাহ? হইলে 

অস্ত্রোপচার (09850) আবশ্ঠক হয়, কিন্তু উহ সীবধান পূর্বক কর! 
উচিত। 

যকৎ দীর্ঘকাল বদ্ধিত হইয়া থাকে এবং দক্ষিণ হাই-: 
পোকগ্ডিয়ম_বা এপিগ্যাষ্ীয়ম্ প্রদেশে চাপ দিলে বেদন। 
অথবা কোমলতা অনুভূত হয় ! 

৫০ | ইহ? ঘটিলে যরুতের পুরাতন রক্তাঁধিক্য স্ফো'টক, কর্কট রোগ 
বখ পুরঠতন হ্রাস (01771০*5) (সংযুক্ত মেদ বা বসব অপরুষ্ট ত1) জন্বি- 

ক্নলীছে জানিবে | উপরিউক্ত কয়েকটা, পাড়ার পাণ্ু, রোগ জন্বে এবং 

দীর্ঘ স্থারী প্রদাহ ব্যতীত “সার আনম" পীড়ায় যকতর সীমা অসমণন 
(হ0520187) হয় | পুরাতন হান ও কর্কট পড়ায় উদরী জন্মে। 

অণ! পুরাতন রক্তাধিক্য (0177006 00105880100) 

৫১| যে সমস্ত লক্ষণ যরুতের প্রবল রক্তাপিক্যে দৃষ্ট হয়, ইহার 
পুরাতন রক্তাধিক্যেও তাহা দেখা যায়; কিন্তুইহাতে তত অঞ্চিক 
কঠিন হয় না] 



[ ৯৫ 1. 

৫২% হৃৎপিণ্ডের পীড়া, কম্পন্তবর বা সাঁতিশয় মদ্যপান দ্বার! এই 
পীড়া উ্ত ত হয়। প্রবল যক্ষৎ প্রদা অকল্মাৎ উৎপন্ন হইলেও ইহার 

দ্বারখযে স্ফো্টক জন্মে তাঁহ! অনেক দিবস অবস্থিতি করে। এরূপ হইলে 
যর্কতের আয়তন বর্ধিত ও ইহু1 বিষমাকাঁর হয়| এই সকল 'লক্্ 
দেখিয়া, রে!গৌর আন্ুপূর্বিক বিবরণ শুনিলে অনায়মে রোগ নিরূপণ 

করিতে পারা'যাঁয় | এই স্থান চখপিলে বেদন। ও কোমলতা বোধ হয় 
এবং জ্বর, কম্পন, রাত্রি যোগে ঘর্ম ও ক্ষীণত) ঘটিয়1 থাকে। 

আ.। কর্কট রোগ (€ 2০৪) 

৫৩| নিরণয়কারক লক্ষণ 1- দক্ষিণ হাই ইপোকণ্ডি, য়ম্ বাঁ এপন্ন- 

স্িয়ম্ প্রদেশ চাঁপিলে তাহ! বেদনা যুক্ত বাঁ কৌমল বোঁধ হয় । যরুতের 
*আয়তন বর্ধিত ও বিষমাকার হয় ইহার ধার ও উগ্ারিভাগি বন্ধুর হয় ॥ 

শ্লীহা কদাচিৎ বর্ধিত হয় $ উদরের ও পদাদির শোথ ও পণ, সচরাচর 
দেখা যাঁয়। রক্তাপ্পতণ ও ক্ষীণত স্পফ লক্ষিত হয়। 

৫৪ |.প্রীব? দেশের (০০) গ্রন্থি আক্রান্ত হুয় ও অন্তান্ত যন্ত্রে যথা! 
স্তন, জরা ব। পাকস্থলীতে) কর্কট অর্ধদ দেখ। যান এই রোগ 

চল্লিশ বতসর বয়সের নিশ্ে দেখ যায় না এবং রোগী পীড়া আর্ত 
হইবার পর ১২ মাসের মুধ্যে প্রাণত্যাগ করে। পিত প্রণালী এই বর্ধিত 
্রশ্থির দ্বার পেবিত হওয়াতে পাণ্ু, জন্মে। 

৫৫ | সচরাঁচর প্রায় তিন প্রকার কর্কট যকুতে জন্মিতে দেখ৭ যাঁয়। 
যথা কৌমল কর্কটাকর্দ (11615175087:০৮)$ কঠিন কর্কটারব্দ 
(১011118০700) ও সাক্দ্র 'শন্বর্বদ * (০11010 ০৪17০) | স্ষিরস্_ 

অপেক্ষা, মেডলারি যরুতে সচরাচর ঘটে। কলইড. কদ্ন/চিৎ ঘটিতে 
দেখা যায়| 

৫৬ | যরুতের বসাবৎ অপক্ৃষীতণ, হাইড্যাটিড্ অর্ধদ ব] পুরতন: 

হস. এই সকলকে কর্কট বলিয়া মনে হয়; কিরপে এ সকল রোগের 

প্রভেদ করিতে হয় তাহ নিলে লিখিত হুইল ! 



[৯৬] 

(450 ৮1010. 11900 1 010159215, 1 080৫, 
06061)07৮0102)) ৃ ৰ 

১। পীড়া ত্র- ১1 অর্ব্দের উ- ' ১। পীড়া ক্র- কোমল কর্কট 

সশঃ বর্জিত ছয়। পরিভ্ভীঞ ম্ণ। মশঃ বর্ধিত হয়। : যকুতে জন্মিলে 

" ২।যক্কতেরউপর ২। বেদনাথাঁ ২। বৌঁদনণ ব্ব- হাইড্যাটিড.অ- 

বেদনণ ও কোম কেনা। স্পই থাকে | ৃ বর্বদ বলিয়। 

রা দৃষ্টসছয় 
মনে হইতে পা 

না |,” | 1 ৃ রে $ কিন্ত ই 

অন্তান্ত স্কাঁ- | 
৩। প্লীহা ও ৩1 দৈহিক . ৩ অন্তান্স্থা- । ছাতে যকুতের 

রকুকি-ঘই পী- পীড়ার লক্ষণ গেক্যানসার প”'। উপরিভাগ ম- 
র 

ডাঁয় প্রপীড়িত দেখা যায় না| দার্থ দেখ! যাক স্থগ* বেদনা শৃ- 

হয়| রি মায় আর দৈ- 

৪| রোগীর রা হিক বিকাঁরের ' 

দৈহিক উপদৎশ রা অভাব দেখিলে 
বা অস্থিব্যাস, ব! পিক কর্কট বলিয়া 

যখছশতে দীর্ঘকাল মনে হুইতে.পা-. 

'পুয় সঞ্চিত ছি ৰ রে না 

ল এরূপ স্ফো-। প্র ! 
টকাদি পুর্বর্ব হ- | | ৃ ণ 
ইয়শছিল। | | 

সাংঘাতিক পীড়া ছইভে পা গু জন্মিলে, ত্বক সটরাচর খীঁড় হবিদ্রা- 

বর্ণের ও পরিশেষে ঈবৎ পিতাঁল্ড কপিল বর্ণের হয়| 

৫৭| চিকিৎসা 1 অহিফেন্ ; বেলেভোম1; কোনায়ম্; এমেখনিয়া 

ও বার্ক $ ধাতু ব1 উদ্ভিজ্ঞক অস্ এবং লঘু পূর্থিকর আহার ব্যবস্থেয়। 

২ ২। যরুতের আয়তনের হস । 
৫৮ যে যে দীড়ায ই ই" ঘটে তাঁছ। বর্ণনা করিবার পুর্বে ইহ। লেখ 

উচিত, যে কতকগুলি কারণে যক্কতের, প্রকৃত আয়তন নির্ধীরিভ 
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করিতে ফুইলে ভ্রম হয় কখন কখন . আমাশয় ব] কোলন খণ্ড 

এতাদৃশ স্ফীত হুইয় রহে, যে তাহাতে যরুতের অধঃ রেখা "নিরূপণ 
কর] স্লুকঠিন হয়। কিনব! অন্ত্রের কিয়দংশ" ইহার উপর অবস্থিত 

হুইয়1 ইহাকে অরৃত করিয়া! রাখিতে পাঁরে | যদি ইহা পীতলশ হু 

ও ইহার উপর জোরে প্রতিঘাঁত করা যাঁয়,.ভীহা? ছইলে ইহার নিস 
স্থিত অস্ত্র হইতে যে স্পষ্ট প্রতিপ,নি উতদ্ভত হর, ভাহ? শুনিয়া! যক্তের 
যথার্থ আয়তন নিরূপণ বিষয়ে ভম জান্মে | কৌন কোন সময়ে যক্কতের 
সম্মখন্কল ক্ষতারে।গ্যের চিহ্ন বশতঃ 161০চ৮৫) মুচড়িয়া যায় ও ইন্থা'র 

পশ্গস্ড।গ বর্ধিত হয়; এজন্ত ইহার,আয়তন নিরূপণ করিতে সন্দেহ 

জশ্বিলে রোগীকে উপুড় করিয়া শোয়াইবে এবং পুষ্ঠ পার্স ও দন্ুক-দেশ 
হইতে যরুতের জয়ভন চিহ্ছিভ করিবে | 

অ। সিরোসিস্ (7751 

৫৯। নের্ণযকারক লক্ষণ 1-ইহখতে সমস্ত যরুতের বিশেষতঃ 

' ইছণর কুদ্র খণ্ডের উপরিস্থিত সগর্ভ শব্দোঁৎপাঁদক স্থানের সীমার হস 
হয়ঃ ইহার অধঃ সীমা, প্রভেদ করিতে পাঁরিলে, অদমান ও বন্ধুর বোধ 
হয়, সচরখচর উদরী জন্মে, উদরের ত্বকের নিশ্বস্থিত শিরা সমূহ স্ফীত 
হয় ? ক্ষুধা মান্স্য, ক্ষীণত ও রক্ত[প্পতা হইতে দেখ। যায় এবৎ আমাশস, 
ও অস্ত্র হইতে রক্তআ'ণব হইয়। খাকে | 

নি 

৬০। পীড়ার প্রথমণবস্থায় সচরাচর গ্রন্থি বর্থিত হয় ও ইহার. অনমান 

অধঃসীম। পর্কার নিন্ম দেশে, অন্ৃভূভু হয়। দক্ষিণ হাইপেকঞ্জিয়মে 

বেদনণ, ক্ষীণত৭, জ্বরঃ ক্ুধাঁমা ন্দট। উদরের 'আধ্মীনঃ আহা রান্তে পেটে 

বেদন1 ও কোঁষ্ঠ বদ্ধ ব1 উদরাময় হয় এবং মুত্রে লিথেটস্ অধিক পরিমাণে 

দেখা! যায়| এই রোগ মদ্যপায়ী ব্যক্তিদিগের সচরাচর ঘটে ও এই 
পীড়! হইতে যে উদরী জন্মে তাঁহাকে গুটি বাঁ কর্কট জনক আন্ত্রীবরক 
“ঝিল্লীর প্রদাহ জনিত বলিয়! ভ্রম হুইতে পারে | কি রূপে এই ভ্রম ভঞ্জন 

হয় ভাঙা! নিম্বে লিখিত হুটুল | 0 
নি 
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৬১ যদি রোগী মদ্যপায়ী হয়, তাঁহার মুত্রে অধিক পরিমাণে লিখেটস্ 
দেখা যায় ও প্লীহার উপরিস্থিত সগর্ভ শব্দোৎপাঁদক স্থানের সীমার রদ্ধি 

হয়; তাহ। হইলে উদরী, দিরোঁসিস্ হইতে ঘটিয়াছে জানিবে | কিন্তু 
ই কর্কট জনক অস্ত্রাবরক ঝিল্লীর প্রদাহ জনিত হইলে, যদি উদরে চাপ 
দেওয়া যাঁয় তাহা হইলে বেদনা বোঁধ হয়, শীত শীত্র বলের হীনত' 
জন্মে, উদরী পীড়ার টা প্রক'শ পায় আর উদর টিপিলে অর্কৃদ 

আছে বুঝিতে পাঁর। যায় 

৬২! কখন কখন হৃৎ শণ্ডের পীড়া বশতঃ যরুতের যে পুরাতন এক্তা- 

ধিক্য জন্মে তাহাতে এবং অস্ত্রাৰরক ঝিল্লীর পুরাতন প্রদাছে যরুতের এক 

প্রকংই-হ্বাষ হয়|! এই রূপ হইলে যে লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহা প্রায় 

শিরোসিম্ পীড়ার লক্ষণের ম্যাঁয় | কেবল এই মাত্র বিভিন্নতা যে মদ্য- 
পান উহ্বার কারণ নহে। 

৬৩। চিকিৎসা 1-_ মদ্যপান, কাফি ও মসল? প্রথমাবস্থার নিষিদ্ধ | 
মাংসাদি দেওয়। যায়! সল্ফেট্ অফ ম্যাগ্নিসিয়। এব: রি অফ 

সৌডা! অথবা পড়োফিলিন্ রেজিন ব। এসিড় টার্টেি্সফ 
এবং ট্যারেকনেকম্, আয়োডাইঙ্ অফ. পট্যাঁসিয়মূ বা এ ও 

. আয়োডাইড্ অফ. আয়রণ সংযুক্ত ওষপধ দেওয়। যায়| 

5 পীড়া বর্ধিত হইলে নাইটে? হাইড ক্লোরিক এসিড ব। পেপসিন্ 

ও নকস্-ভমিক ব1 রেউচিনি' ও উদ্ভিদ জাত তিক্ত বলকারক 
ওধষধ দিবে | যরুৎ প্রদেশে, আয়োভাইন্ বা! রেড আয়োডাইড. অফ, 

মার্করির অলম দ্বার] মালিন করিবে | . 

রক্তত্রাব হইতে দেখিলে এরেখমেটিক্ . মহাদ্রাীবক ও অহিফেন্, 
 শ্ল্যালিক্ এসিড ও আর আর সঙ্কোচক উষধ দিবে | বরফ খাইতে 

দিবে ও উদরের উপর বরফ ব্ল্যাভারে পুরিয়া বসাইয়! দিবে | 
_.. উদরী হইছুল ইসকুইল্, ডিজিটেলিস্ ও অপরাপর মৃত্রকীরক ওষধ 
,এব্যবহণখ/। ইলেটিরিয়ম, কেলোমেল্ ও জোলাপ, মর্ফিয় ক্লোরোফরম্ 
:.ও ইডয়ান্ হেল্প ব্যবস্থা করিবে এবং ট্যাপ করিবে । .পুর্টিকরআহার, ' 
£ছুপ্ধ ও কাচা ডিম্ব খাইতে দিবে 1 উত্তেজক ওষ৫এ আঁবশ্ক হয়। 
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গণ্ডদেশের ও কনলীর পীড়1--নিদান.ও চিকিৎসা 

ফশিস্ (7৫০৯) অর্থাৎ নলী দ্বঃরের সর্র্বদা প্রদাহ ঘটিভে দেখ' 
যার | পিনস্, আরক্ত জ্বর, ক্ষয় কাশ ও অন্যান্য ব্যাধিতে গান 

উহ? হইয়া থাকে! | 

১ | টন্সিলাইটিস্ (10173111108) অর্থাৎ তালুপার্খ 

"গ্রন্থির প্রদদীহ-_ ইহ কখন কখন প্রবল ও কখন কখন পুরাতন হইয়! 

থাকে । উক্ত গ্রন্থির প্রবল প্রদাহ ঘটিলে উদ্না! সাতিশয় ম্ফীর্ত হয় এবং 
উহযুর সন্পিকটন্থ শ্লৈশ্ঘিক বিল্লী রক্তবর্ণ ও শ্রোম্মা দ্বারা আবৃত হয়| : এই 

রূপ প্রদাঁছ হুইলে গ্রন্থির মধ্যে পুয়েৎপন্তি হয়; ও এই পুয় গৃণ্ডেরু অভ্য- 

স্তর ভাঁগে নিক্ষিপ্ত হুইতে দেখা যায় | পুরাতিন:প্রদাঁহু খটিলে পুয়োৎ- 
পত্তি হয় ন1 কিন্তু গ্রন্থি যাবজ্জীবন বদ্ধিত হইয়া! থাকে । ইহ কর্তন 
করির1 অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বার। দেখিলে, অধিক পরিমাণে সৌত্রিক টিস্থু ও. 
সচরাচর গ্রন্থি সন্বন্ধীর পদার্থের বৃদ্ধি দূ হয়: আরশ এই পুরাতন 
প্রদাঁহে গ্রন্থির উপরিভাগে অধিকাংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র ও এই ছিন্রর 

গুলির মধ্যে পনিরবৎ সংযত গুল্ম থাকিতে দেখা যায়| তালু পার্ 
গ্রস্থিতে কখন কখন কর্কট রোগুও জন্মিতে দেখা যায় 

২| ভিফখি রয়া (1)11))01))19)-- ইহা স্পর্শীক্রামক বলিয়। 

পরিখণিত| * প্রথমে শোণিত দুষিত হয়; পরে গগুদেশ আক্রাস্ত 

হইতে দেখ। যার । এবং গগুদেশ বিশেষতঃ তালুপার্খ্ গ্রন্থি ও কৌঁমল 

তালু ঈষৎ শ্বেত বর্ণ, ঘন এবং বন্ধুর বিলী দ্বার আঁরত হয়) এই 

ঝিল্লী উঠাইর! ফেলিলে পুন& নির্শিত হয়। ইহার নিন্নস্থিত শৈম্মিক, 

ঝিল্লী ঘোর রক্তবর্ণ এবং প্রদরঁহ বশতঃ স্ফীত হয়। অগুবীক্ষণ ত্র. 

দ্বারা দেখিলে, কৃত্রিম পর্দা কেবল কোব নির্ষিত ও'এই সকল কো: 
একত্রিত দৃষ হয় এবং ইহাদিগ্রকে ভিন্ন ভিন্ন আকুতি দিশিষ্ট .দেখ। 
যায়ঃ ইহাদের নিম্স্থিত ল্লৈম্মিক বিলীর সহিত সংযুক্ত থাকিতৈ দেখ: 

'যাঁয়। এফিখ্চিলিয়মের নিন্নস্থিত কনেক্টিভ্ টিস্থতে কুৃতন ,কোৰ 
জন্ায়। রূপে অধিক পরিমাণে কোষ জন্মিলে ইহা রক্তবহ্ানাঁড়ীর, 
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উপর পেষণ করে তাহ'তে শোগিত যে যে স্থানে য:ইতে ন।পারে 

সেই-সেই স্থান পচিয়! উঠে | 

£১। কগনলীর শোথ (05300) 01 ৮) [,10)-- ইহা 

জন্মিলে ক্ঠনলী ব1 এপিগ্নটিসের শ্ৈম্মিক ঝিল্লীর নিম্নে প্রদাহ বশতঃ 
লঙ্দীক বা! সিরম্ উৎস্য্ট হইয়!ছে দৃষ্ট হয় | এই রূপ ঘটিলে ফুস্ফুস্ মধ্যে 
বাসু প্রবেশের বিশেষ প্রতিবন্ধকতা জন্মে , একা'রণ রোগীর মৃতুঃ 
যটে। : 

2৪ | ঘৃ্খড়ি-এই প নীড়? হুইলে কগ্নলী ও ব্শযুনলীর (17-250170) 

অভ্যন্তরভাগে রুত্রিম পর্দী নির্ষিত হয়। কখন কখন বায়ু উপনলীতে 

ও (03:970%7 ) এই পর্দ। বিস্তত হইতে দেখা যার | ইহ? উঠ ইয়। 

ফেলিলে ইহু'র অব্যবহিত নিশ্ষে যে টিস্ম আছে তাহা আরক্ত, বন্ধুর ও 
স্ফীত হইয়াছে দেখিতে প1ওয়া যায়। অন্যান্য ৈৈৈশ্মিক বিল্পী অপেক্ষা 

ক্নলী ও বাঁযু্দলীর ক্রপস্ প্রদাহ সচরাচর ঘটিতে দেখ)যায়। পদ 

হের স্ৃত্রপীতেই ঝিলী এফিথিলিয়ঘ্ বিহীন হয় এবৎ উহ্নীএ্ুছইতে এক 
প্রকঃর গদাধ উৎস্য্ট ছয়» ত.'ড৬৭ বায়ু লা শিবা মাত্র মংলা হইয়া 

কৃত্রিম পদ রূপে পরিণত হয়| ডিকথিরিয় রেথে নির্ষিত ফত্রিম পদ 

ইছার নিন্বস্থিত টিস্মব সছিত যেরূপে সংযুক্ত খাঁকে, এই পীড়ায় ইহাকে 
নেই রূপে খ।কিতে দেখ: খায় না| আগুবীক্ষণিও পরীক্ষায় এই পর্দ!কে 

কোষ ও ফাই গ পর্দার সহিত মিশ্রিত দেখিত্ত পাওয়া যাঁর | বাদ 

উপনলী বু! বুম্ছুপির প্রদাহ, সুংড়ি রোখোর আনুনঙ্গিক হইর1 থাকে । 
ঘুংড়ি পীড়া শৈত্য ব আদ্রতা হইতে উদ্ভূত হয়; ও ইহ] হইতে যে 

স্থানিক বিকাঁর হয়, তদনুসারে দৈহিক লক্ষণ গুলি সানান্ত বা সাংঘাতিক 

হইয় থাকে। 

৫1 কণটনলীর গবল গুদাহ (4১০০০ 14007001015) 

সাংঘাতিক হইলে ্লটিসের শোখ জন্মে ও তাহাতে রোগীর 
মৃত্যু ঘটে। .কষ্ঠনদীর কেবল ্লৈম্মিক বিল্লীর প্রদাহ হইলে পীড়াকে 

.ল্যারিষ্জিয়্যাল্ ক্যাটার্ কছে। উপদংশ বখ ক্ষয়কাশ রোধে কণ্ঠনলীর 



চা, 

পুরাতন প্রদাহ ও ক্ষত দেখা যায় : . কখন .কখন স্বর 

সন্বন্ধীয় স্থাত্রের সন্নিকটে অর্ধ,দ জম্মিতে দেখণ যাঁয়। 

৬। গলনলীর অবরোধ (২৮0০৮25০৫ 0৫ 0৯০ 

0119)-_ ইহ] সর্ব ঘটে ন।1 খগ্ীলনলীতে কর্কট রোগ ব1 হৃদ্ধমনীতে' 
রক্ত ্ফ্ষোঁটক জন্বিলে উক্তনলী অবকদ্ধ হয়| কখন কখন ক্ষতকর 

বিষ ভক্ষণ করিলে নলী ক্ষতযুক্ত হুইয়। খাঁকে ও ক্ষতাঁরোশ্যের পর 
উহ1 আয়তনে সন্ক,চিত হয় স্ৃতরাঁং এই পীড়া জন্মায় | আর কখন কখন 

গীলনলীর প্রচীরে কর্কট রেশ জন্মিলে ইহার সংবৃতি ঘটে । ইহাতে 
এপিখিলিয়াল্ ক্যান্সারই সর্বদখ ঘটিয়। থাকে । একূপ কর্কট জম্িলে 

উন্নত কীণব€ বিষমাঁকীরের অর্ক রদ নলীকে বেন করিয়া! র'খে এবং 

তদ্দ্বার1 নলী কশেককার সহিত ব1কখন কখন ইহণ ক্ষতযুক্ত হওয়াতে 

*বায়ুনলীর ব। সন্নিকটস্থ যন্ত্রের সহিত সংযুক্ত হয় । 

গলকোষ ও গলনলীর পীড়া ৷ 
৭| যে নকল লক্ষণ দ্বার! গীল.োব ও গলনলীর পীড়া বলিয়া সন্দেহ 

হয় তাহা নিম্ে লিখিত হইল, যখ1 ; গগুদেশে বেদনা, গলার অভ্যন্তর 

ভাগে ক্ষত, গগুদেশের বা হন্বস্থির নিম্নস্থিত গ্রন্থি নমুছের স্ফীতি ও 
গলাধঃকরণে কট ও বেদনা | গীলদেশের পাড়ার বিষয়ে সন্দেহ জন্মিলে 
উহ সর্বধতেখভীবে পরীক্ষা কর। উচিত। পরীক্ষা! করিতে হইলে 

রোগীকে আলোঁকদিকে মুখ করিয়! বসাইতে ও তাহার জিহ্ব1 চাম্চে 
ব1 অন্ত কোন বস্ত দ্বার) নিষ্ে চাপিয়! ধরিতে হয়| 

গলকোধষের প্রদাহ (11111271702101) 01 ৮7৩ 10)7026) 

৮1 নির্ণয়কারক লক্ষণ 1-যদি গলার আভ্যন্তরিক শ্লৈশ্মিক 

বিল্লী আরক্ত, (ক্ষত তালি থাক ব1 নাই থাক) গ্লধঃকরণে কউ ও 

যন্ত্রণা, ভালু পার্থ গ্রস্থি স্বপ্প স্ফীত, ও ক্ষুদ্র জিহ্ব। বর্ধিত হয় তাহা, 

হইলে গ্ললকোষের প্রদাহ ঘটিয়াছে জানিবে | 
৯। প্রদাঁছের কীরণানুসরে লক্ষণ সকল ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয়| ষ্থী; 

পিনস্ রেখগ, উত্তেজিত পদধূর্থের প্রয়ো, বা দৈস্থিক পীর যথ। আরক্ত 
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জ্বর, হাম, উপদৎশ, ক্ষয়কীশ ব1 পুরাতন বাত রো) হইতে উৎপাদিত 
হয়। স্ফোটজ্বরে ত্বকের অবস্থ! দেখিলে গলার অতভ্যন্তরভাঁঞ্ধে যে রূপ 
ঘটিয়াছে তাহ! প্রাতীত হয়। উপদংশ রোঁথে গ্ললার ভিতরে উন্নত 
নীম! বদ্ধ, গভীর ও গে'লাকীর ব1 বিষমাকার অগভীর ক্ষত হইতে 

দেখা! যায়। ক্ষয়কাশ রোধে গলকোঁষের পশ্চাস্ভাথের পুরাতন 

প্রদাহ ঘটিতে দেখা যাঁয়। ক্ষুদ্র জিহ্বা বর্ধেত হইয়! রিলে কাঁশী 
অধিক দিবন পধ্যন্ত ব্যাশিয়। থাকে। 

টনসিলাইটিস (1015111111১ 01" (81111)8") 

১০৭, নির্ণয়কারক লক্ষণ 1-যদি.এক ব1উভয় পার্থর তালু 

পার্খ গ্রন্থি আরক্ত ও স্ফীত হয়, উহাকে চাপিলে কোমল বৌধ হয়, 

ক্ষুদ্র জিহ্বা? বর্দীত, গলঘ্বার শ্লেম্মায় পুর্ণ এবং খীলাঁধঃকরণে কষ্ট ও 

বেদনা অনুভূত হয়, রে।গী নাপিকা দিয়! কথ? কছে, এবং নাঁড়ী দ্রুত, 
জিহ্ব1 ন1তিশয় অপরিফার ও ত্বকৃ উত্তপ্ত হয় তাঁছ1 হইলে টন্দিলাইটিস্ 
ঘটিয়াছে জানিবে। 

১১। এই রোগেজ্বরের প্রাহছূর্ভাব কখন কখন অধিক ও কথন কখন 

স্বপ্প হয়| কিন্ত নচরাঁচর বেশীই হইতে দেখ। যায়| ইহ! ঘটিবার পূর্বে 
রোগীর কম্পন ও শীত বোধ হয়। স্স্তাপ ১০৪০ ও কখন কখন ইহার 
অধিক হইতে দেখ। বয়। প্রদাহ অন্তে সচরাচর পুয়োত্পন্তি হয়। 

টন্নিলাইটিস্ পীড়া সময়ে সময়ে উদ্ভূত হুইয়া খাকে। ভালু পার্থ 
গ্রন্থির পুরাতন প্রদাহ ঘটিলে জ্বর হইতে দেখ। যাঁর না। গ্রন্থি সমূহ 
বর্ধিত হইয়। নলী দ্বারের মধ্যে প্রবিষ্ট হুর, একারণ শ্বাস প্রশ্বাসের 
প্রতিবন্ধকতা জন্মে। সচরাচর ইহাতে বধিরত1 উৎপন্ন হইতে দেখা 
যায়। 

১২1 এচিকিৎসা 1_উল্লিখিত রেগে নিহ্গলিখিত ওষধাদি ব্যবহৃত 

হয় | যখ1; রেউচিনি ও ম্মাখৃনিসিয়]; সাইটে অফ্ ম্যাগ্নিসিয়1) সলি- 
উসন্ অফ্ এসিটেট্ ব সাইটে. অক্ এমে|নিয়1 9 কার্বনেট, অফ্ এমো- 
নিয়; এঢমালিয়] ও বার্ক : কুইনাইন্ ও নাইটিক এসিড়$ গৌয়াঁএকম্। 
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গণ্ডের উদ্ীরিভ।গে বেলেডোন1 ৰ! অহিফেনের প্রলেপ, গু মসিন। ব| 
হেমলকের পোলটিস্ ব্যবস্থেয়! পোস্ত ট্রেড়ির জলীয় ব.স্পের ত্রঃণ 
বা অছিফেন ও বেলেডোন] মিশ্রিত জলের কুল্লী ব্যবহার করা যাঁয়খ 
পুয়েৎপত্তি হইলে বিষ্টারি দ্বার পুয় নির্ঠত করাইবে । ইহাতে রক্তত্রীব, 
হইলে টিংচর সিল্ যথেষ্ট পরিমাণে প্রয়োগ রুরিতে পাঁর। যাঁ়। 

ডিকৃথিরিয়া (1)115)17074) 

১৩। নির্ণয়কীরক লক্ষণ 1_যদি তালু, নল দ্বার বা গল কোষ 

ঘোর *্রক্তবর্ণ ও স্থানে স্থানে ঘন* ঈষ$ কপিশ, শ্বেত বর্ণ পর্দার দ্বার 
আর্ত হয় ? ইহ1 উঠাইয়| ফেলিলে নিম্স্থিত ঝিলী অ"রক্ত ও ইন্থী স্ুইতে 

শোণিত বাহির হইতে থাঁকে ; পরে এ কৃত্রিম পর্দ1 পুনর্ববার নির্িতি 

হেয় : বলের হীনত') দ্রুত ও ক্ষুদ্র নাঁডী, শুক্ষ ও উত্তপ্ত চর্ম, তৃষা ও 

ক্ষুধামান্দ্য হয় তাহ হইলে ডিফ খিরিয়। রোগ ঘটিয়'ছে জানিবে | 
"১৪ | ইছণতে প্রআঁব সচরাচর আল্বিউমেনযুক্ত ও" কখন কখন 

শোণিত মিশ্রিত থাকিতে দেখা য'য় | পীড়ার প্ররন্তে জ্বপ্প ভ্বরঃ সব্- 
ম্যাকৃদিলারি ও সারভাইকাল্ গ্রন্থির স্ফীতি, গলার অভ্যন্তর ভাগে ক্ষত, 

গলাধঃকরণে কষ্ট বোঁধ এবং নিগ্াসে হুর্ন্ধ নিঃস্যত হয়| ইহা আঁট 

হইতে চতুর্দশ দিবম পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে । কখন কখন উৎস্থ$ লসীক 
পর্ণ ক%নলী ও বায়নলীর মধ্যে ব্যাপিত ছইতে দেখ] যায় ও ঘুংড়ী 

রেখের লক্ষণ উৎপাদিত করে| কখন কখন ইহার সহিত ফুল্ফুস্ প্রদাহ: 
থাকিতে দেখ যায়| রে'গী ক্রমশঃ অ'রোগ্য লাভ করে| আরোগ্য 
লাভ করিবার তিন সপ্ত:হের মঞধ্য তাঁহণর গগুদেশ, মুখঃ চক্ষুঃ ও হস্ত 

পদ!'দির পক্ষাঘাত হইতে দেখা শিঃাছে ) এস্থলে ইহ? স্মরণ রাখ! উচিত 

যে শগুদেশ ও ভালু পার্থ গ্রস্থির প্রদ/হ বশভঃ যে ক্ষ্রক্ষু্র লৈম্ঘিক 
তালি নির্মিত হয়, তাহাকে ডিফ.খিরিয়। কর্তৃক কৃত্রিম পর্দী ঝলিয়। মনে 
করণ উচিত নহে । উপরিউক্ত ক্লৈশ্মিক তালি কোমল | ইহাকে সইজেই 
উদ্মেখ্চন করা যায় ইহু1 ডিফ্ু খিরিয় পীড়'র ন্যায় শীঘ্র পুনঃনির্ষিত 
হয় ন। 
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১৫।. চিকিৎসা 1-পীড়ার প্রথমীবস্থায় এমোনিয়! ও ইপিকাক্ 
বমনকীরক মাত্রার, কম অফ. ট!টার বা ক্লোরেট অফ. পট্যাস্ জলের 

সহিত,শী'রীরিক দের্বল্য রক্তত্রাব বা আল্ধিমিনিউরিয়1 ঘটিতে দেখিলে 
টিংচর ছিল. বা কুইন!ইন্ ও লে দিতে পীরযায়। যদি থম্বোসিস্ 
হইবার উপলক্ষ দেখ যাঁয় ভা! হইলে এষোঁনিয়1 ও বার্ক ; ক্লৌরেট্ 
অফ. পট্যাস্;) আ'য়োডাইড় অফ. পট্যাপিয়ম্ং সল্ফাঁইটু অফ. 
সোডা বা ম্যাগ্নিসিয় ; অদ্টিফেন্) বিফ্টি; চুনের জল ও ছুগ্ধ) ব্রাপ্ডি 
ও অণু) ব্রাণ্ডি; পোর্ট ॥ হুপ্ধ? বরক্ ইত্যাদি দেওয়া যাঁয়| রোগীকে 

প্রথমাবধি শয্যা হইতে উঠিতে দিবে না ফ্যানেল্ বজ্্রখদি দ্বার উপকার 
দর্শে। রৌশীর ঘরের বায় পরিশুদ্ধ ও উদ্ণুণ ব1 বাঁস্পের দ্বারা! আব্র 
রাখী কর্তব্য। বমন হইলে এপিগ্যাঞ্টিয়মে সর্প পলম্তারা, কোঁন্ঠ 

বদ্ধ থাকিলে গরম জলের বাঁ এরগু তৈলের পিচকারী; মুত্র আদে 
উৎপন্ন না হইলে কটিদেশে মসিনার পুলটিস্ ব1 শরম জলের ছেকু $ শ্বাস 

কুচ্ছ হইলে ক্লোরোফরমের স্বরাণ) কণ্ঠনালী উৎস্$ পর্দ।র দ্বার] আবদ্ধ 
হইলে ট্কিগটমি বা ল্যারিঙ্গোটমি; ও গলাধ: করণে কফ হইলে 

পুর্িকর পথ্যের পিচকারী ব্যবস্থেয় | রোগী সুস্থ হইতে থাকিলে, সমুদ্র 
বায় সেবন$ কড্লিভার্ অইল্) কুইনাইন্ ও লহ ; ভি,কৃনিয়া ব. 
নকস্ ভমিকা ও উত্তম আহার দেওয়! যায়| ্ 

১৬| বাহ্য প্রয়োগ 1_গগুদেশে জলেধকা, বেলোস্তা রা, পোল্- 

টিস্ বা ছেকের দ্বার উপকাঁর দর্শে না| প্রথমাবস্থায় অত্র বাস্পের 
জ্বাণ যথ;৩ আউন্ন ভিনিগীর ও এক পাইণ্ট অত্যোষ্ণ জল উৎস্যফট 
পর্দণ নির্শিত হইলে টিংচর সিল্ ও গ্রিসিরেনে ) কর্টিকু লোঁপনে ব1 

ক্লোরিনেটেড সৌডা সলিউসনে তুলি এব ইয়] গলার ভিতরে লাগ।ইতে 
পার! যায় | কুল্লিকরিবার জন্য হাইড্রোক্রোরিক এসিড মেল ও ইন্- 
ফিউজন্ রেজি এসিডম্ ; বা বোরাঁকস্ টিংচর মার ও পরিশুদ্ধ জল 
ধা লাইকর সোঁভি ক্লোরেটি ও জল ? বা কয়োজোট ব্যবস্থা করণ যায়। 

: নিরেট নাইট্রেট অফ. সিলভার? নাইটি,ক্ এসিড, হাইড্রোক্লোরিক এসিড 
বা অন্তান্ত কিন্টিক ব্যবহার নিষিদ্ধ | 



রঃ ১০৫ ]. 

গলনলীর সংরতি (31960.010)9 0550177593) 

১৭ নির্ণয়কারক লক্ষণ ।_বদি গগুদেশের স্পউ কোন পীড়া 
লক্ষি নী হয় অথচ রে'গী কোন ঘন পদার্থ (ক্ষুদ্র ক্ষুদ-ন। হইলে) 

গীলাধঃকরণে কষ্ট অনুভব করে ও হবীলনলীর মধ্যে বুজি (73০0010) প্রবেশ 

করিয়1 দিলে. বাঁধ প্রাণ হয়, ভাহ1 হইলে গঁলনলী অবকদ্ধ হইয়াছে ' 

জাঁনিবে। 

১৮| গীলনলীর সংব্বতি ক্রমশ উদ্ভব হয় । ইছতে রোগী*সাতিশয় 

শু হইয়া পড়ে! খাদ্য দ্রব্য গলাধঃকরণে চে! করিলে রেদন! 
অনুভূত হয় ও তৎক্কষণ।ৎ বদন কঁরিয়+ ফেলে । বুজি প্রবেশ করিবার পুর্বে 

ই] বিশেষ করি? দেখ! উচিত যে লক্ষণ গুলি হ্ৃদ্ধমনীয় রক্ত স্ফৌটক 

কর্তীক ঘটিয়াছে কিন1| গলনলীর মধ্যে কর্কট রোগ জন্বিলে আহারের 

সহিত অধিক পরিমাণে শ্লেক্মা নিক্ষিপ্ত হয়ঃ ও অণুবীক্ষণ যন্ত্ব দ্বারা. 

উহু। পরীক্ষ। করিলে, উহ্ন?তে কর্কট কোঁব দৃষ হয়| * 

১৯। নালীর সংরৃতি না থ।কিলেও ক্ষুধামান্দ্য বা নালীয় পেশীর 
পক্ষাঘাত প্রযুক্ত গ্লাঁধঃকরণে কট ঘটিতে পারে । পক্ষাঘাত বা ক্ষুধা” 
মান্দ্য প্রযুক্ত গলাঁধঃকরণে কষ্ট বোঁধ হইলে, গলার ধ্যে সহজেই বুজি ' 
প্রবেশ করিরা' দেওয়া যাইতে পারেও এতদ্বাযতীত অন্যান্ত লক্ষণাদির 

দ্বারাও এ ছুই রোগ প্রতীত হুর ; স্বত্বরাৎ ফী,কৃচার অর্থাৎ সংবতি.. 
বলিয়! ভ্রম হইতে পাঁরে না| গীলনলীর আক্ষেপ অকস্মাৎ ঘটে,.ইছ) 

সময়ে সময়ে প্রকীশ পায় ও জরায়ুর কোন পীড়া বশতঃ সচরাচর রর 

হুইয় থাকে। 

। চিকিৎসা! তি বোর '্বারা রোগ আরোগ্য া্িতে 

নিগ কর কৌন কার্ধ্যেরই হয় ন! | বুজি ব্যবহার দ্বার! নলী প্রসার. 

করাই কেবল মাত্র পীড়। আরোগ্যের প্রধান উপায় । *দকল উপায়: 

নিষ্কল হইলে উদর প্রাচীর ছুরীক! দ্বার! কর্তন করিয়! পাকস্থলী সছগিক 

[যোগী করিবে | নির্শিতি ছিদ্রের আয়তন এরূপ হওয়1 উচিত ঘে. 
আহার সহজেই পাকস্থলীতে প্রবেশ করিয়। দিতে পাকা যাঁয়। 

১৪ 
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কনলীর পীড়া ! 

২১। কণনলীর ব। বায়নলীর পীড়! পরীক্ষণর্থে ল্য/রিঙ্গস্কোপ 
(1,2/:112০8০০1,) সচরচর ব্যবহৃত হয়| এই.যন্ত্রের ছুইটী খণ্ড অখছে। 
:এক খানি ন্যুক্জ দর্পণ রবর নির্মিত ফিতায় লৃগান। (যেরূপে চস্ম। 
ব্যবহণর করে সেই রূপে পরীক্ষক দর্পণটা স্বীয় চক্ষের উপর রাখিবেন |) 
আর যে একখানি ক্ষুদ্র দর্পণ কাষ্ঠ নির্মিত ফমের উপর বসান খাঁকে তাহ " 

রোগীর মুধ গহ্বর মধ্যে প্রবেশ করাইয়। দিতে হয় | পরীক্ষার সময় কয় 
ব্যক্তিকে চেখকির উপর বস)ইবে ও একটী দীপক তাহ'র এক পার্শের 
কিঞিৎ পশ্টান্তাথে র'খিয়া তাহাকে তাহার গগুদেশ কিঞ্চিৎ 

পশ্চাতে টানিয়। মুখ উত্তোলন করিয়া থ।কিতে কহিবে | পরীক্ষক 

রোগীর সম্মুখে কদিবেন এবং উক্ত রবরের ফিত) পরিধান করিয়। দর্পণটী 
আপনর চক্ষের সম্মুখে রাখিয়া রোগীকে মুখ বিস্তৃত করিতে কহি- 
"বেন পারে দর্পণ হইতে আলোক রে'গীর ক্ষুদ্র জিহ্বার উপর প্রকৃত রূপ 
নিক্ষিপ্ত ছর কিনা] দেখিবেন। তৎপরে এক খানি তোয়ালে বণ কাপড় 

বাম হস্তে দিয় জিহ্বার অগ্রভাঁশে লাগীইয়। জিহ্ব? টানিয়। ধরিবেন, ও 

ক্ষুদ্র দপ্পণটী ঈবহ উত্তপ্ত করত উহার বাঁটটী দক্ষিণ হুত্তে ধরিয়। মুখ গহ্বর 
'মধ্যে প্রবেশ করিয়1 দিবেন, পরে ন্ুযুক্জ দর্পণ হইতে আলে।ক মুখ শহ্বর- 

স্থিত দর্পণের উপর নিক্ষিপ্ত করিবেন; রোগী তৎকাঁলে দীর্ঘশ্বাস 
লইয় (আঃ) এই শব্দ করিলে কণ্ঠনলী'র আভ্যন্তরিক সমস্ত অবস্থা পরীক্ষ- 

কের দৃক্টি পথে আনিবে তাহার আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। 

২২| সুস্থ:বস্থায় ক্ঠনলীর আভ্যন্তরিক শ্লৈম্মিক ঝিল্লী ঈবতরক্ত ও ব্বর 

“ঈস্বন্ধীয় স্তর সমূহ শ্বেত বর্ণের দু হয় | 'কণ্ঠনলীর পীড়া সন্দেহ করিলে 
শন্ার অণভ্যন্তরিক শ্লৈন্মিক ঝিল্লীর বর্ণ, ইহাতে ক্ষত আছে কিন। ও গ্টি- 

সের সম্নিকটে বখ স্বর সম্বন্বীয় স্থত্রের উপরে কোন অর্ধদ জঙ্িয়াছে 

' ্ষিণণ দোখিবে। পরে রোগীকে (আঃ) এই শব্দটী করিতে বলিলে 
ংলুঙ্ছাবস্ছার ন্যায় স্বর সম্বন্ধীয় শৃত্র একত্রীত হয় কিন] ডা? জ নিতে 

'পীরিবে |. 
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ঘড়ি (67001) | 

নির্ণয়কারক লক্ষণ 1 যদি শিশুর সাতিশয শ্বাস কুচ্ছ, 
ইহ। সময়ে সময়ে বেশী, নিশ্বাস দ্রুতঃ কাশী বঝন্ ঝনেবৎ ,(জর্থাৎ , 
পিন্তল ধাতু নির্শিত পাত্রে আঘাত করিলে যেরূপ হয়) স্বর কর্কশ”. 
ন'ডী দ্রুত, তৃষ্ণা এবং ত্বক শু ও উত্তপ্ত হইতে দেখ। যাঁর তাহা হইলে 

ঘুড়ি ঘটিয়'ছে জানিবে। | 
১৯৪। রে'গী এই পীড়ার প্রপীড়িত হইলে যে শ্বাঁসরচ্ছ “হয়, তাহ | 

কঠন!লর মধ্যে কৃত্রিম পর্দ] নির্শিত হইলেই যে ঘটে, এমত মছে। 

নালীর আঁক্ষেপ, ও (কেন কেহ বলেন) প্রদ/হ বশউঃ  ক্ঠন|লীর় পেশীর, 

পন্মণঘ'ত প্রযুন্ত“ও ঘটিতে পারে | | 
১৫| স্বুংটি নচরাঁচর শৈশবাবস্থাঁয় ঘটিয়খশাকে। ইছ] প্রায় রাত্রি 

কালে আক্রমণ করে | আক্রমণ করিলে স্বর কর্কশ ও কাঁশী ঝন্ ঝনেবং 

হইয়| খ.কে। পীড। সাংঘাতিক হইলে শ্বীসরুচ্ছ বেশঈ হইতে খাকে | 

শ্ব'স প্রশ্বাস জ্রত ও কষ্ট দায়ক, নাড়ী ক্ষুদ্র ও ম্বত্রবৎ, বদন মলিন ও 

ওষ্ঠীধর নীলবর্ণ হয় এবং মৃত্যুর পুর্বরবে আক্ষেপ ঘটে | কৌন কোন সময়ে: 
বায়নলীর নিলিগ্ডিক্যাল কাষ্টম্ সমুহ মুখ দিয়! নির্গত হইতে দেখ! ' 

রা | প্রেখঢ়াবস্থু:য় ল্যারিঞ্াইটিস্ পীড়া ঘ্টিলে ঘুণড়ির স্যাঁয় লক্ষণ উদ্ভূত 
ছয় বটে, কিন্ত ইহান্তে এ পীড়ার তায়.বায় নলীর মধ্যে কৃত্রিম পর্দণ 

নির্িত হয় না 

২৬। চিকিৎসা ।_এই পীড়ায় রক্ত মোক্ষণ, টার্টার, এমেটিক্ ও; 

পারদ ব্যবহার দ্বার! অনিষ্ট মটিয়। খাকে। গগুদেশের উপর বেলেস্তার। 
প্রয়োগ করিলে হানি জন্বেধ ইহ 'ছইলে রোগীকে শয্যা হইতে 

উঠিতে দিবে না। ফেল?নেল্ ব1 অন্য কোন রে+মজ বস্ত্র পরিধণন; 
করিতে দিবে | রোগীর ঘরের সস্তাপ ৭০ ডিত্রি রাঁখিবে, ও তথাকা'র: 
বায়, বাষ্প দ্বারা আর্দ্র রাখিবে | গগুদেশে ছেক, ইপিকাক্ িমনকারক' 

খীত্রায়, কোষ্ঠীরদ্ধ থাকিলে ক্যালমেল্ বা] এরগড তৈল ; ত্বকের দাঁতি-। 
শয় উ্ণত1 কমাইবার নিমিতে উষ্ণ জলে আন ; "এবং ল্যারিজ্জিয়!ল্ 
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.পেশীর আক্ষেপ ঘটিলেও তত্প্রযুক্ত রোগীর সাতিশয় কউ হইলে খণ্ডে 
বেলেডোন1 প্রয়োগ কর] হয়| আয়েঁডাইড্ অফ্ পট্যাসিয়ম্ এস্যাফি- 
টিভ। ও মেনিগণ ) এমোন্রিয়া ও সেনিগ1 ; স্যাকেরেটেড্ সলিউসন্ অফ্ 
লাইম্ |] অকৃিজেন্ গ্যাসের জ্রাণ $ বিফ্টি ? চুনের জল ও হুপ্ধ? ওয়াইন্ 

: সরাঁব বাঁ ব্রাণ্ডি ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়| শ্বানাবরোধের লক্ষণ ঘটিলে 

ট্রেকিওটমি (1%61700070১) কর] যার। অস্ত্রোপচারের পর পুষ্টিকর 
পথ্য ও উত্তেজক ওষধ ব্যবস্থেয় | 

জলেবকা, রক্তমোক্ষণ, বিরেচক ওধধাঁদি, বেলেম্তাঁরা, টার্টার এমেটিক্, 
ক্যালমেল্, ভিজিট্যালিস্, হাইড্রোসায়েনিক এমিড্* ইস্কুইল্, ভিরেট্ম্ 
ভিরিডি, কুঈনাইন্, মলফেট অফ কপার্, সল্ফেট অফ্ পট্যাস্, গগ্ডের 
অভ্যন্তর ভাগে কঞ্টিকৃণব। পানিরিন্ ও বাহাভথে টিইচর আয়োডাইন্ 

কখন কখন ব্যবহার করা যায়। 

রা ল্যারিঞ্জিস্মস, ছিভিউলস (1.21)01))0 সি ন]05) 

২৭। শৈশবাবস্থণর বাঁয়নলীর অ:”ক্ষপ ঘটিলে তাহাকে ল্যারিঞ্রিসমস্ 
ফ্টিডিউলস্ কহে । ইহা দির 'বস্থায় ঘটি! থাকে ও ঘটিলে শিশুর হঠাৎ 
নিদ্্র। ভঙ্গ হয়! ইহা জাণরিত অবন্ছাতেও ঘটিতে পারে | ইহণ ঘটিলে 

শ্বীস শব্দ কুকটধনিবৎ হইতে থাকে ও এই শব্দ কয়েক মিনিট অবস্থিতি 

করে, পরে হঠাৎ লুপ্ত হয়| কখন কখন পাড়া অংভ্রমণ কলে রোগীর 
শ্ববনাঁবরোধ হইয়! প্রাণ নাশ ঘটে। ইহ স্বায়বিক পীড়া বলিয়া! পরি- 

গ্রণিত। নায়, সম্বন্ধীয় যন্ত্র কৌন প্রকারে উত্তে জিভ হইলে ইহ] ঘটিয়! 

খাঁকে। ইহ প্রায় শিশুদিশের দন্তোদগম কালে বা ইহা! অপেক্ষণ 

"কিঞ্চিৎ অধিক বয়স হইলে, হইতে দেেখ|যায়। যথার্থ ঘুংড়ি হইতে 

ইহার এই প্রভেদ যবে ইহাতে রোগীর জ্বর ও ক।শী হয় নাও ইহণ হঠাৎ 
আক্রমণ করে| 

০০ ২৮।, চিকিৎসা 1_আক্ষেপকাঁলে শরীরের নিম্দেশে উষ্ণ জল ও 
উর্দদেশে অর্থাৎ বদন ও মন্তকে শীতল জল প্রয়োগ করা যায়| রোশীর 
গ্বস্তিদেশে ৪ বন্দ প্রাচীরে সজোরে চাপ্রাইতে হয়| ক্লোরোফরম্ 



| ১৭৯ রা 

ব।ইথর ঝা এমোনিয়ার ত্রাণ; আর্টিফিসিয়]ল্ রেস্পিরেস্ন্ ও পরিশেষে 

ট্েকিয়টমি ব্যবহৃত হয়| আক্ষেপাভ্যন্তরিক কালে মৃছু বিরেচক ; 

আবশ্যক মতে কমিনাশক ) ও আক্ষেপ নিবারকফ বলকীরক ওবধ, যথাঃ 

জিঙ্ক ও বেলেডোঁন!) এসাকিটিডা) হাইডেবসায়েনিক্ ' এসিউং। 
ভ্যালিরিয়েনেট্ অফ. আইরুন্ ; কুইন!ইন্ ১) ও কড লিভার অইল্ » স্থান 

পরিবর্তন ) শীতল সমুদ্র জলে গীত্র স্পঞ্জ; সামান্য আহার ও দুগ্ধ ও 
মাঁড়ি স্ফীত হুইলে ছুরিক! দ্বার! কর্তৃন ব্যবস্থেয় | 

কনালীর ক্ষত (19070 ০৫0) 1,0701১) 

২৯। নির্ণয়কারক লক্ষণ" _কগনালীর মধ্যে ক্ষত হইলে উহার 

আভ্যন্তরিক শ্রৈন্মিক বিল্লীর কিয়দংশ ব1 সমস্ত সাঁতিশয় অরক্ত হয় ও 

ইহার স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত দৃষ হয়। স্বর কর্কশ ব। বদ্ধ হয় এবং 

কাশী ও শ্লেম্মা নির্ঘম হইতে দেখা যায়| 
, ৩০। কণ্ঠনালীর শ্লৈম্মিক বিল্লীর প্রদাহ প্রবল ব। পুরাতন হইতে 

পারে । ইহা! সচরাচর ক্যাটার হইতে উদ্ভূত হয়। ক্ষরকাঁশ রোগ গ্রস্ত 
ব্যক্তি দিশের ইহ হইলে ভয়শনক হুইয়। থাকে | ক্ষয়কাশ পীড়।র কখন 

কখন প্রথমাবস্থায় ও সচরাচর শেষাবস্থায় ঘটিতে দেখা! যায়| ইহ! 
ঘটিলে রোগীর পক্ষে সাতিশয় .ক্লেশকর হয়। কখন কখন উপদৎশ 
হুইতেও ক্ষত উৎপাদিত ছয় | তজ্জন্ত ল্যারিঞ্রিয়াল্ ক্যাটার পুরাতন 

হইলে বক্ষঃদেশ বিশেষ করিয়! পরীক্ষা! করিবে ও উপদংশ রোগ পুর্বে 

ঘটির[ছিল কিন। তাহাও জ্ঞাত হইবে। 

গ্লটিসের শোথ ০5 (170 (51910118) 

| নির্ণয়কারক লক্ষণ 1-যদি এপিগ্রটিস্ বা এরাই-এপি- 

সী ৫ রক্তপুর্ণ, অর্ধ স্বচ্ছ ও স্ফীত হয় তাঁহণ ছইন্ধে, স্টিসের 
শোথ হইয়াছে জাঁনিবে | ্ 

* '৩২। ইহ! প্রবল বা পুরাতন হইতে পারে । শেষোক্ত প্রকার 

সচরণচর স্থানিক উপাস্থির শৌড়া বশভঃ ঘটে। উক্ত'উভর রেখেই 



[১১০ 
রোগীর অত্যন্ত কউ ও জীবন সংশয় হয়| সচরাচর ইহাতে সাতিশয় 

শ্বাসকুচ্ছ, স্বর কর্কশ ও ভঙ্গ, কাঁশী উচ্চ ও গীলীধঃকরণে কষ্ট হয়! 

ইহাতে শ্বাস্ শব্দ উচ্চ ও শুনিতে পাওরা যায় ও প্রশ্বাস স্বাভাবিক 

রূপ'হুইরী থাকে । ইহ'তে ঘুড়ির স্তাঁয় লক্ষণ প্রায় দূ হয়। ঘুড়ি, 

শৈশবাবস্থায় স্তস্থশরীরে ও স্ফেট জ্বর হইতে আরোগ্য ল!ভ কলে 

ঘটিয়? থাকে | কিন্ত পূর্কোক্ত পীড়া প্রেঢাবস্থায় ও কণ্ঠনালীয় পীড়াত্রস্থ 
ব্ক্তিদিণের ঘটিয় থাকে । গ্রটিনের শোথ জন্মিলে ঘুড়ির ন্যায় রুত্রিম 

পর্দা নির্মিত হয় না এব? মুখ গহ্বর মধ্যে হস্ত প্রবিষ্ট করিয়া! দিলে 
শোথযুক্ত গ্লটিস্ হতে ঠেকিতে খাকে | ল্যারিঙ্গস্কোপ (140549১- 

“91১ খন্ত্র ঘ্বধর। পরটক্ষণ করিয়া! দেখিলে রোগ সহজেই ধত হয়। 

৩৩। কণ্ঠনালীর মধ্যে বিশেষতঃ স্বর সম্বন্ধীয় স্থত্রের সন্নিকটে নান] 

প্রকার অর্ধদ জন্মিয়! খাকে। এই অর্ধৃদ কীনবৎ (১৮47১) বা সৌত্রিক 
(111১:9101) এবং ইহ? কখন কখন মিউকস্ ফলিকেল্স গুলি (11016715 

[9111০1১) বিরদ্ধ হইলেও হইতে পারে। 

৩৪। চিকিতসা ।- শো যুক্ত প্লটিসে কঞ্টিক্ লাগান ব' উহ্না হইতে 
রক্ত মোক্ষণ করা বিপ্নেয়। ব্যর্থ হইলে ল্যারিজটমি (1540৮729600) ) 

ব। টক গটমি (11000769107)5) ব্যবহৃত হয় | 

এফো নিয়া (.১1075074) 

৩৫ নির্ণযকাঁরক লক্ষণ 1 -যদি কখা কৃহিবার সময় রোগীর 

এক ব।উভর স্বর সম্বন্ধীয় স্বত্র স্থির থাকে, অর্থাৎ আন্দোলিত না হয় 

কিন্তু ইহ্াদিখের চতুম্পার্্স্থিত স্থান, স্বাভাবিক অবস্থয় আছে, 
দেখা যার এবং স্বর লুপ্ত বা ফুন্ু্নবৎ হয় তাহ! হস্লে এফোনিয়। 

পীড়া জগ্রিয়'ছে জানিবে | 
১৩৩ যদি কথ! কছিবার সময় উভয় পাণর্থস্থিত স্বরসন্বন্ধীয় স্বত্র ক 

'“অলীর মধ্যদেশে অ'নীত ন] হয় ত'হ1 হইলে স্বর স্থৃত্র সম্বন্ধীয় এড ডঝটুর 

পেশীর পক্ষাঘাত হইয়াছে জানিবে | সূরচাচর দৌব্বলা ব? ছিষ্টিরীনস! 
ব! কখন কখন ক্ষয়ক:শ বাঁ ক্যাটার হইত উদ্ভত হয়। কিস্ত কথা 
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বছিবার চে করিলে যদি এক পাশ্খের স্থত্র আন্দোলিত ছয়, তাহা 

হইলে বিপরীত পার্শের ক্রাইকে+ এরিটিনইডিয়স্ ল্যাটিরলিস্ পেশীর 

পক্ষ“ঘাতু হইয়াছে জানিবে। শীসক ধাতু দ্বার। বিষাক্ত হইলে ব! 
উপদংশ, ভিফ্খিরিয়ণ, বা ক্ষয়কাশ পীড়া হইলে ও কখন কখন মস্তিষ্ক 

প৯ড1 ঘটিন্ত্ে এরূপ হুইয়। থকে | ৃ্ 
৩৭ চিকিৎস। ?_ ইহাঁহছইলে কুইন!ইন্ ও ফিল) কুইনাইন্ ও 

নকস্ ভমিকা ; মিশ্িউর। ফেরাই কম্পজিট। ও এলোজ ফসফেট অফ 

আইরন্ 7 কি.কৃনিয়! ও কিল্ ও জিঙ্ক ও নকস্*্ভমিক1: ভ্যালিবিয়্ে- 
নেট অফ্ জিঙ্ক, পুর্বকর পথ্য ১, গ্যালবেনিযম ₹ ও জলের ঝারায় 
সরান ব্যবহ্থের় ১ যান্ত্রিক হইলে অর্থাৎ স্বর স্ত্রের সন্নিকটে প্রুদহ ও 

ক্ষত হইলে কঞ্টিক লাগ।ইবে গ্রটিমের শোথ হুইল উছা হইতে রক্ত 

€মক্ষণ পলিপস্ (17)11)স) বা অন্যান্য অব্ব,দ জন্মিংল তাহা বহিস্করণ 

করিবে, আরও এই পীন্ডায় লেছধটিত বলক"রক গুধ্ধ ও কডলিভাঁর 

অইল্ ব্যবস্থা করা যায়| | 

স্বর সুত্রের এবনক্টর পেশার গক্ষাঘাত (177071১৯৯91 

81007101075 0 ৬ 00৮ 0911৯) 

৩৮। যদিরোগী দীর্ঘ শ্বাস লইলে এক বা উভয়ম্বর সঙ্বন্ধীয় স্থত্র 

আন্দোলিত না হন়্ঃ সাঙিশয় শ্বান কচ্ছ হয় ও এই শ্বাস কুচ্ছ সামান্ 

পরিশ্রমে কষ্টকর হুইয়। উঠে, তাহ। হইলে স্বর সম্বন্ধীয় স্বত্রের এবডক্টর 

পেশীর (0009 27৮19791107 0০৯0০) পক্ষীঘাত হইয়াছে জানিবে । 

উভয় পাঁর্ের এবডক্টর পেশী, এককালে প্রায় পক্ষাঘাতযুক্ত হয় না। 

কিন্ত কখন কখন মস্তিক্ষ পীড়ায় এক্ষণ ঘটিতে দেখা যায় । রক্ত স্ফোঁটক, 
কর্কট ব1 গ্রাস্থিয় অর্বদ দ্বার] রিকরেপ্ট স্নায়ু পেষিত হইলে এক পার্থের 

স্বর স্থত্র পক্ষাধাতযুক্ত হয়। ক্রাইকো-খাইরইডিয়াই 8৪ 

101) অর্থণৎ টেন্সর পেশীদিগের বা খ।ইরে এরটিনইডিয়াই' (১৯১7৬ 
11571, '11010,1) পেশীদিশের পক্ষ'ঘাত হইলে স্বর বদ্ধ ব। পরিবর্তিত 

স্বয় | পু হি ও 
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৩৯ | টেন্নরম অর্থাৎ ক্রাইকো খ।ইরইভিয়!ই পেশীদিশখৌর পক্ষাঘাত 

হইলে, ক্বরস্থত্রের উপরিভাগ স্বাভ।বিক অবস্থায় অর্থ।ৎ সামতলিক সরল 

রেখার মায় থকে না| ইহার ধার সরল ন। হইয়া! কিছু 'বক্রভীবে 

থাকে! আর থাইরো-এরিটোনই ভিয়াই (11157-4505770) অর্থ, হু 

যে পেশী দ্বার] স্বর স্তর শিখিল হয় ভার পক্ষাঘাত হইলে উভর 

পাশ্খের স্বর স্থৃত্রের মধ্যে একটা ক্ষুদ্র ইলিপটিক্যাল্ ছিদ্র দুষ্ট হয়| ” 

এ ৮ পাশাপাশি পিপল ল । --শাশিশ সপীপিপিসপীকপী পিসি 
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ফুম্,স পীড়া নিদান ও চিকিৎসা! 

১| যে সকল নিউ ুন্ফু ম'বরক বিল্পী সচরাচর প্রপীড়িত হইয়! 
থঁকে উন্মধ্যে গ্ুরিসি (1৯৮) অর্থাৎ বক্ষোন্তর্বেষ্টষ। হাসিডো- 

খোৌরাকস্ (0547০1০৮৯) অর্থাৎ বক্ষকদক, নিউমোঁখেবরাকস্ 

(1১100100110) অর্থাৎ বক্ষোবাঁয়ঃ টিউবারকিউল'র্ প্ুরিনি (101) 

গে 121ন৮) অর্থাৎ গুটিল বক্ষোন্তর্বেষ্টীষ, ক্যান্নীর্ (070০) 

অর্থাৎ কর্কট রেশখত এই কয়েকটী সব্র্ব প্রাধানু 7 আর ফুস্ফুস" যন্ত্র ষে 
সমস্ত,রে!ণে আক্রান্ত হর তশ্মধ্যে ত্রনুকা ইটিস্ (73/97301)1119) রিতা 

বায় উপনলীর প্রসার ()11: (01107 07 1] 1)10170111) এম্ফিসিম। 

(101011)])১৯00)1)- বাশ্মম্ফীতি, রক্কাঁধিক্য (010712০৯019), ফুস্কর্মনর দং- 

হাস (111701))]৮ 481)0])16৮), নিউমে নিয়] (70601000017) কুক 

প্রাদহছ, গুটি (10111070) ও ক্যানসার (67267) এই ফ্ুলি প্রধান 

পীড়া] বলিয়। পরিগণিত হয় 

২। প্লুরিনি অর্থাৎ বক্ষোস্তবে্টৌষ- ইহার প্রথমাবন্তার 
ঝিল্লীর উপরিভাগ আরক্তঃ বন্ধুর ও লমীকাঁময় বা এক প্রকার ঈষৎ 
চটচটিয়। পদার্থ নিশ্সিত পর্দ। দ্বার আ'রত হইয়া থাকে | এই অবস্থান্তে 

রোশ্ী সহজে আরোগ্য লাভ.করে, ব| গহবরের উভয় পাঁর্থের প্রাচীর 
সংযুক্ত হর : কিঁন্ভ সচর চির পঁহ্বর, উৎস্থফট'মলিন জল দ্বার! পুর্ণ হয়ঃ ও 
ইহাতে সহমত লমীক। কণ। ভানিয়। থকে, ব। কখন কখন গহ্বর পুয় 

দ্ব'র]স্কীত হর | পীড়াঁর প্রথম শ্বত্রেম্র হইতে দেখা যাঁয় | * গ্রাহবর- 

স্থিত জলের পরিমাণ অধিক হইলে বক্ষুঃ প্রাচীর স্ফীত এবং ফুক্্ 
পৃষ্ঠবংশের উপর নিপীড়িত হইয়? খপকে। ফুশ্টস্ বিশিষ্ট রূপে নিপীড়িত 

হইলে ইহ] চ্যণপট স্ব্পায়ত, শক্ত ও চর্মবৎ হয়, ইচ্ছার বাহাভাঁ 
লনীক পর্দ। দ্বারা আর্ত হয়, ও কর্তন করিলে ইহাকেন্বায়ূ, শূন্য 

দেখিতে পাঁওয়! যাঁয় | অনাক্রান্ত পারের ফুম্কুসের সাত্িশয় বক্তা- 
ধিক জন্মে। দক্ষিণ প্ুব1 খীহ্বরে মিরম উৎস্থট হুইলে ভায়াফাম্ 

ও যক্ষৎ স্থানাস্তরিত হইয়া িষ্ল দেশে গ্রমন করে, ও বাঁম'গ্রুর1 গহ্বরে 
5৫ 
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এরূপ হইলে হৃৎপিণ্ড স্থান ত্র হইয়1 দক্ষিণ দিকে গমন করিতে দেখ 
যাঁয়। যদি সিরম্ সম্প,এরূপে শোধিত হয়; ও ফুস্ফু্ সুস্থাবস্থার স্তণয় 

প্রসারিতু্হইতে ন1 পরে, তাঁহা? হইলে সমস্ত আক্রান্ত পশর্থ বসিয়। 
বায়, ও পৃষ্ঠবংশ পাঁর্খ দিকে বক্র হুইয়) থাকে। ব্বক্কক পীড়া, আরক্ত 
জ্বর» ব। হাম হইতে সচরাচর এই রোগ, উদ্ভুত হয়| বক্ষঃদেশে 
আঘাত ও তওপ্রয়ুক্ত পশু ক! ভঙ্গ, ফুস্কুসে স্ফে1টক ও তণ্প্রয়ুক্ত গহ্বর 
মধ্যে পুয় নির্গমন, সন্নিকটস্থ যন্ত্রের অের্থাু ফুস্ফুস্) বা পশু কার প্রদাহ, 

ফুম্কসের অথব? অন্ান্ত য্ধের কর্কট ব1 গুটি রোগ, এবং শীতলত। 

এই পীড়াঁর উদ্দীপক কাঁরণ বলিতে হুইবে। 

হাইডোথোরাকস্ (11079010175) অর্থাৎ বক্ষক- 

দক 1 এই পীড়া ঘটিলে প্লুর1 গহ্বর মধ্যে এক প্রকার খড়ের বর্ণের 

(৭9৮৮৭ ০০1০৭) স্াঁয় বর্ণ বিশিষ জলীয় পদার্থ উৎস্ষ্ট হয় | এই 
উৎস্যট জল দ্বার। ফুল্ফূস্ নিপীড়িত হয়, একারণ উহ্নার প্রসারণ, 
শক্তির হীনতা ও ততপ্রযুক্ত রক্তাধিক্য জন্মে | প্লুরিনি হইতে ইহার এই 
প্রভেদ যে ইহাতে উৎস জলে লমীকী কণণভাঁসিতে দেখ! যাঁর ন। ও 

বক্ষোন্র্কেউ বিলীর ঘনত্ব জন্মে না| আর ইহ সচরখচর হৃ-পিগ্ড 
রক্কক বা যরুৎ পীড়া হইতে উদ্ভূত হয়। 

৪ | নিউমোথোরাকস, ( [সাতার ০0107) অর্থাৎ বক্ষো- 

বায়ু? বায় উপনলীর বণ ফুদ্দসের বায়়কোবের সহিত প্রা গহ্ব- 

রের সংযোগ ঘটলে এই গাহ্বর বায় দ্বার ্দীত হয় ও নিউমোঁখোর1কস্ 

পীড়া! উৎপাদিত করে । নার ফুন্দুস বিদীর্ণ হইলে তথাকার 

বায়, প্র র] গহ্বর মধ্যে প্রবিষ ছয়, কিন্ত কখন কখন অন্তান্য যান্্র হইতে 

৪ উহাতে বার, প্রবেশ করিতে দেখা যায় বায়, প্লুরা গহ্বর মধ্যে 

প্রবিষ্ট হুইলে দুস্ম,স্ সঙ্কচিত হয় ও তণপ্রয়ুক্ত শ্বীসাবরোধ হুইয়! 
রোশী।র মৃত্যু ঘটতে পারে | যদি বক্ষোবায় রোগ উদ্ভূত হুইয়াও 
রোগীর মৃত্যু ন। ঘটে, তাহ হইলে ্কুসবরক বিল্লী প্রদাহ যুক্ত এবং 
এই কারণ বশতঃ গহ্বর মধ্যে লমীকা, জল ব। পুয় সঞ্চিত হয়|, 
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«| ,ব্রন্কাইটিস, 077০7৫1৮৭) অর্থাৎ বায়ু উপনলীর 

প্রদাহ 1 এই পীড়াঁর প্রবল অবস্থায় উপনলীর অর্থভ্যন্তরিক শ্রৈম্মিক 

ঝিলী” আরক্তিম, বন্ধুর, কোমল ও স্কুল হয়; ইহা শ্লেম্ম।. বা! শ্লেন। 
মিশ্রিত পুর দ্বারা আবত হুইয়!থ।কে। আর কখন কখন বায়, উপনলী, 
ও ক্ষতযুক্ত হয | দীর্ঘকাল" ব্যাপিয়' রোগ" ভোগ করিলে উপনলীর 
পৈশিক আবরক বর্ধিত এবং নলীগীও স্থল ও প্রসারিত হয়| যদি 
কৈশিক-বায়,-উ্পনলী প্রদাহয়ুক্ত হয় তাহ! হইলে ভাহাকে ক্যটিলারি 
ব্রন্কীইটিস্ ((71)711275 17070000114) কহেন হন্মন স্যক্ষম নলী যত 

আক্রান্ত হয় সৃতুন্সর সন্ভাবন] তত অধিক হইতে দেখা যায়| য়ে হেতু 
প্রাদাহ বশতঃ নলী ও বায় কোঁষ মধ্যস্থিত রম্ধু, অবকদ্ধ হয়, স্তব্ধ 
বায় সংশোধনে বিশেষ পতিবন্ধকত। জমে | 

*. ৬| টৈশবাবস্থায় ও রদ্ধাবস্থায় প্রবল ব্রন্কাঁইটিস্ পীড়া ঘটিলে 
বায়, কৌষের সঙ্কোচন (0০91171)৯) জন্মে | পুরাতন ব্রনৃক্যাইটিস্ পাড়ায় 

বার, উপনলী প্রনারিত হুইয়| গহ্বরের ন্যাঁয় ছয় বাবিষম রূপে বিস্তত 

হইয়া! থাকে | ব্রন্কিয়াল্ শিরার মধ্যে শৌণিত সঞ্চীরণের গ্রতিবন্ধকত। 

(যেমত দ্বিকপাঁট পীড়িত হইলে ঘটে), বক্ষ প্রাচীরের প্রসারণের 
ব্তিক্রম/। নিশ্বাস দ্বার] দন্দুস্ মপ্যে ধূলি প্রবেশ, উত্বেজক বাপের 

স্াণ(হেমন উদরী হইলে, হয়), হাম, সাধারণ পিনস্ বাঁ ভন্তান্য স্ফোঁট 

জ্বর, শীতলত। বা সহসা বায়র ভাব পরিবর্তন ইত্যাদি এই পীড়াঁর 

উদ্দীপক কারণ বলিতে হইবেক। 

৭ | এমকিসিমা (40701)1)55010) অর্থাৎ বায়স্মীতি 1 

এই পীড়া! ছুই প্রকার হুইয়ণ "ছকে |: চম| কোঁষিক বাযুক্ষীতি 
(ড০৭10৮7]701200001)৮500) 1 হয়| উপখণগ্াভ্যন্তরিক বাঁয়ুম্ফীতি 

(110107101)012 0810)]))কানখ2৮00 1 প্রথমোক্ত পীড়ায় বাযুকোষ সমূহ 

স্রীত হুয় অথবণ তাঁহাদের কতকগুলি করিয়া)? সম্মিলিত হই! এক. 

একী রহ কোঁয় নির্মাণ করে। দ্বিতীয়োক্ত পীড়াঁয় বায়ুকৌষ 

ছিন্ন হইয়! ফল্ফ,স্ খণ্ড মধ্যস্থিত দেলিউলার টিস্মতে বায়, সঞ্চিত 
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হয়| কৌধিক্ বাঁয়স্বীতি, জঙ্মিলে ফুন্দমের আয়তনের? বদ্ধি 4 

স্থিতিস্থ'পকতা। শক্তির লোপ হয়| বেক্ষঃপ্রাচীর উন্মোচন করিলে 

নর চিত হুর ন| এবং বার়কোব কল জাতিশয় স্ফীত এবং 

ফু শগাবরক বিলীর নেম্মদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুত্রাশয়ের ন্যায় দেখিতে 

পাওয়া যা য়| কুম্টুসের আয়তন বদ্ধিত হওয়াতে পশু'ক। বহির্ভীগে 

স্ফীত হুইয়! উঠে এবং হৃৎপিণ্ড ও বক্ষোব্যবধায়ক পেশী স্থ্নীস্তরিত 
হইয়' নিঙ্নঈদেশে গমন করে| ফুস্ফ,মের স্থিতিস্থাপকতা শক্তি নষ্ট ছও- 

য়তে প্রশ্বানকরি পেনীদিগের ক্রিয়ার বদ্ধি হয় ও তাঁছাদিখের স্থলত। 

জন্মে এবং বার কৌব সকল সম্মিলিত হুইয়] আ.ক্র-ন্ত স্থানের রক্জবহ। 

নাউীর উপর পেষণ করতে উহ্ছাদিখৌর মধ্য দিয়। শোণিত জঞ্চারণের 

বিশেব প্রতিবন্ধকতা জঙ্গে ও তৎগরয়ুক্ত দক্ষিণ হৃছুদরের বিরৃদ্ধি ঘটে। 

সটরাঁচর এই পীভার কক্ষসের প্রান্ত দেশ (770 14) প্রপীড়িত হয় । 
একারণ হৃহশিগুকে অ'বুত বরে ও বক্কুভের উদ্ধে ইহাকে দেখিতৈ পাওয়। 

যার | কৌঁধষিক বায় .স্ফীতি প্রতিনিধিক (৮1১)704৯) হইয়। খাকে; 

কারণ ফুম্কুসের কিরদংশ স্ক,চিত ব। কৌন পীড়া দ্বার বিনষ্ট হইলে, 
ইছ!র অন্য:ংশের এই রোগ জন্মে। যদি ক্ষুদ্র ক্ষুত্র বাঁয়নলীর অবরোধ হয় ' 

ও প্রশ্বাস ক্রিয়া দ্র তন্বধ্য দিয়! বায়, বছির্গত হইতে না পারে তাঁছ। 

হইলে বায়,কৌষ ক্রমাগত স্ফীত হইতে থাঁকে। ইহাঁকেই সব্ফ্ান্টিভ্ 
এম্ফিসিমী (১৪151210050 00) 90702) কছে। কখন কখন" বায়, 

কো ভ।লরূপ শোণিত দ্বারা পরিপে।ধিত ন1 হওয়াতে উহ'দিখের 

প্রাচীরের কোমলতা জন্মে তাহতে ৪ উল্ত রোগ উৎপন্ন হয়| 
৮] কুম্মুসের রক্তীধিক্য (6০78০50 00000 150105)-- 

সচরাচর এই রূপ বিক্তাঁধস্থা মৃতুচুর পর দৃষ হয়| ইহাতে ফুষ্ফ্ 

রক্তপুর্ণ” ক কর্ণ এবৎ ইছংর গুকত্ব অধিকতর হইয়! থাকে কিন্ত 

অঙ্কুলি ছু? চাঁপিলে ক্রেপিটস্ (6চশস/৮৯) অর্থাৎ কেশ ঘর্ষণবণ 

শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় ও জলে নিক্ষেপ করিলে উহ! ভাসিয়? 
থকে; ধেঁত করিলে ইহার কৌঁধিক বিধাঁনোপীদখনের কৌন বিষ্কাতি 
দেখিতে পীপয়ী যাঁর না| দীর্দক'ল ব্যাপিয়া ফক্ষসের রক্তীধিক্য 
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থ!কিলে স্ছ'র শোথ জনে। এইরূপ হইলে ১56 আ'রক্ত. ও দীন 

দেখা বায় এবং ইহাকে কর্তন করিলে শোণিত সিতরিত ফেনবৎ জল বায়, 

নলী ও বাঁয়কোধ হুইতে অধিক পরিমাণে নির্গত হয়! রক্তাধিক্য রা 
প্রকর হুইয়! খাঁকে, ধামনিক ও শৈরিক। ধামনিক রক্ত!ধিকা সচরাচর 
ঘটে। এক পার্থের ফুস্ফুসের মধ্যে পীড়ার কারণ (যথ| প্রদাহ, উৎস্যট 
জল দ্বার! বক্ষোম্তর্বেষ্ট গ্হ্বরের পরিপূরণ ও বক্ষোবায়ু) রক্ত খীমনের 
প্রতিবন্ধকতা জশ্িলে বিপরীত পার্স ফুক্ষ সের ধামনিক রক্তাধিক জন্মে? 

ও ফস, সীয় শিরাঁর মধ্যে শোণিত গীমনের অবধোৌধ জন্তিলে (এই অব- 

রোধের কারণ যখ।; দ্িকপালীয়, পীড়া, হৃৎপিগ্ডের,-জবর রোগ কারণ, 

বলের হীনতা)) ছুস্ক,। মের শৈরিক রক্তাধিক্য উদ্তূত হয়। রত 

৯ | পলমোনারি এপোপ্রেরি (1১01720027 ৮ :4$101)103)- 

এই পীড়! ঘটিয়া মৃত্যু হইলে দেখিতে পাওয়।" যাঁয় যে, ফুশ্কস 
রুষবণ, রক্তপুর্ণ এবং ইহার আপেক্ষিক গুকত্বও অপেক্ষণর্ুত অধিক 
হইয়াছে। আর ইহণ কর্তন করিলে স্থানে স্থানে স্পট কৃষ্ণবর্ণ তালি দৃষ্ট 
হয়। পুর্বে শৌশিত উৎস হওয়াতেই এইরূপ ঘটে | এই তালি ফুস্ফ- 

মের অধঃখণ্ডে সচরাচর দেখা যায়| তালিযুক্ত ফুন্বসধংশ কোমল ও 

নিকটবর্তী স্থান অপেক্ষা ভঙ্গ প্রবণ*্হয় ; ইহাঁকে জলে ফেলিলে ডূবিয়' 
যাঁয়। অঙ্গুলি দ্বার। ইহাতে চপ দিলে কেশ ঘর্ষণবৎ শব্দ শুনা যায় 

ন।)১ এবং আণুৰীক্ষণিক পরীক্ষায় ক্লুষ্তবর্ণ তাঁলিস্থিত বারকৌন্ব সমূহ 

দংঘত রক্তে পূর্ণ হইয়'ছে দেখ যাঁয়। এই পীড়া! হৎপিণ্ডের বিশেবতঃ 
দ্বিকপ1টের পীড়া হইতে উদ্ভূত হয়| |] 

১০ | নিউমোনিয়। (19710078971) 'অর্থাৎ কৃষ্যুস প্রদাহ 

ইহ) তিন প্রকার দৃষট হয় ক্রু প্ বা লোবীর (০7০০1১০7৪07 1507) 
ক্যাটার্যাল্ বা লবিউলার (0:৮৮0] ০৮ 19901) এবং *প্লুর'তন 

বা ইন্টারক্টিসিয়!ল্ (01776151007 11007501061) 1 প্রথম প্রকার ঘাটলে 

দুস্কূম্ের অধিকাংশ. আক্রান্ত হয় ও ইহাতে তিন প্রকার অবস্থা ঘটে 

১ম | স্পীনাইজেসন্ (২0)1001281192) ৰ 
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২য় | রেড হিপাঁটিজেসন্.( 13০0 1701)7117111911) | ৃ 

৩য় | শে হিপাঁটিজেনন্ (9৮ 1761)70012716017) 1 

* ১১1, প্রথমোক্ত অবস্থায় ফুস্কসির সাতিশয় রক্তাধিক্য হয়| দ্বিভী- 
বপ্থায় ফুস্কুস্ লাল বর্ণ, যক্ুতের গ্কাঁর ঘন, ভঙ্গ প্রবণ, ইহার আয়তন 
কিঞ্িৎ বর্ধিত ও অখপেক্ষিক গুকড় অপেক্ষণরুত অধিক হয়| ইহাকে 

জলে ফেলিবামাত্র ডুবিয়! যায়, ও কর্তন কিম্বা ছিন্ন করিলে দানাময় দৃষ্ট 

হুয়। অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বার! পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়] যায় যে বায়, 
কোষ, এক প্রকার উৎস্থঙ্ট পদার্থ (এই পদার্থে ভিন্ন ভিন্ন আকারের 
কোষ ও কোষ সংযত ফাইব্রীণ দ্বার]! একত্রে সংযুক্ত থাকে) দ্বার1 পরিপু্, 

ওক্সদ্র ক্ষুদ্র বায়, উপনালী, লসীকা দ্বার! অবকদ্ধ হুইক়্খছে | তৃতীয়া- 
বস্থা ঘটিলে ফুস্দুস ধুবর বর্ণ, ঘন ও ভঙ্গ প্রবণ হয় এবৎ জলে নিক্ষেপ 

করিবামাত্র ডুবিয়! যার | আুবীক্ষণিক পরীক্ষণয় আক্রীস্ত স্থান, পুয় 

কোষ, দানাময় পদার্থ, এক্জিউডেসন্ কোষ ও নলারুতি এপিখিলিয়ম্ 

দ্বার! পূর্ণ দেখিতে পাওয়। যায়| কুপস্ প্রদাহ সহজে নিঃশেষ হয় ও 

তাছ1 ন। হইলে স্টক বা গ্যাক্ষিন জন্মে বা কখন কখন সঞ্চিত পদার্থ 

শোধিত না! ছওয়াতে ইহ টিউবার্কেল অর্থ1ৎ এক প্রকার পনিরবৎ পদার্থে 
পরিণত হয় ও ক্ষয়কাঁশ রোগ উৎ্পখদন করে| ক্ফোটক জন্তিলে প্রদাহ- 

যুক্ত স্থানে বিষম গহ্বর দবষ হয় ও ইহ? পুয় ও বিগলিত ফুক্ফ,স্ পদাঁথে 

পরিপূর্ণ দেখ। যায়| গাঙ্গি,ন্ জন্থিলে পীড়িত স্থান ক্ুষ্তবর্ণ, দাতিশয় 

ভঙ্গ প্রবণ হয় এবং তাহা হইতে ভুর্ণন্ধ বাহির হইতে থাকে | লেবার 

নিউমেনিয়া সচরাচর বক্ষোন্তর্বেষ্ট বিল্লী প্রদানের আনুসঙ্গিক থাকিতে 

দেখা যাঁয়। ইহা ফুল্ছুসের'অধইখণ্ডে আর্ত হইয়া ক্রমশঃ উপরিখণ্ডে 
বিস্তৃত হইয়া পড়ে ও এক পাঙ্খের ফুস্কসেরই এই রূপ ঘটে | কাটা 
র্যাল্ নিউমোঁনিয়া সচরণচর শৈশবাবস্থায় জন্বে, এবং যে সমস্ত স্থান 
বায়নস্টর প্রদাছে সঙ্ক,চিত হয় সেই নেই স্থানে এই রূপ প্রদাহ ঘটিয় 
থাকে | এক একীর উপখণ্ডের এই বিরুতাবস্থা ছয়) এ উপখগ্ড 

সকল দৃঢ়, আরক্ত ও কর্তন করিলে ইহাঁকে মস্থণ দেখ যায়|" কিন্তু 
দঁনাময় দেখ! যাঁর না| ইহাতে চাঁপ দিলে শোণিত মিশ্রিত জলীয় 



|. ১১৯ 

পদর্থ নিঠস্থত হয়| আএুবীক্ষণিক পরীক্ষায় বার কোষের চতুষ্পার্শস্থ 
কৈশিক শির প্রসারিত ও রক্তপুর্ণ, এল্ভিউলির এপিখিলিয়ল্ কোঁৰ 

সমূহ স্ফীত এব সংখ্যায় বেশী ও রক্তবহু| নাড়ী হইতে উৎস্ফী সিরম 

বায়, কৌষ গহ্বর মধ্যে দেখ! যাঁয়। ইণ্টার্টিস্তাল্ নিউদোনিয়1. 
ঘটিলে ফুল্দুস্ কঠিন, ধূষর*্ব! রুষ্বর্ণ ছয় এন্বৎ ইহাকে শ্বেত ব1 কুষ্ণবর্ণ 
স্বর গুচ্ছ দ্বর1 বিভক্তীকরুত হইতে দেখা যায়। এই হ্থাত্র গুচ্ছ পুরাতন 

গুটীল পিগুকে পরিবেষটন করিয়া খাকে | কখন ব1 আক্রান্ত স্থান 
বিশলিত হইয়! গহ্বর হইয়। পড়ে আর বক্ষোন্তর্বেষ্ট ঝিল্লী সচরণচর ঘ্বন 

এবং কায়, উপনলী, স্থল ও প্রসফরিত*হয় | আণণুবীক্ষণিক পরীক্ষায়, 

বায় কে ্ ষ সমূহ অপেক্ষারুত ক্ষুদ্র এবং তাহাদের সৌত্রিক বিল্রীর"রদ্ধি, 
হইয়াছে দূ হয়| 

১২ | ফ্স্ফ, সের গুটি রোগ (101)01] 1]) 1110 1017)0)--- 

ফল্ফুসিতে টি নড়ে তাঁহাকে ক্ষয়কাঁশ কহে । গুটির তিন প্রকার: 
অবস্থা দৃষ্ট হয়। সঞ্চিতাবস্থণত কোমলবস্থা ও ক্ষভীবস্থা! | প্রথমা 

বস্থায় গুটি ফুন্কুসের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া সঞ্চিত হয়। গুটি গুলি: 
এক প্রকার ক্ষুত্র। গোলাকার, কঠিন, ধুষরবর্ণ» অর্ধ স্বচ্ছ, দাঁনাময় পদা- 
খের ম্যায় % ইহাকে মিলিয়ারি টিউবার্কেল কছে, ও অন্য প্রকাঁর কঠিন» 
অম্বচ্ছ, হরিদ্রাবর্ণও পনিরবৎ ; ইহ! পীত গুটি বলিয়। কথিত হয়| 

১৩। প্রথমীবস্থায় সঞ্চিত টি কখন কখন আপন হইতেই শুক হইয়া 

যাঁয় | কিন্ত নচরাঁচর ইহ? দ্বিতীয়াবস্থশয় পরিণত হয় | এই রূপ অবস্থণপন্ন 

হইলে? গুটি কোমল হয়| ইহার চতুষ্পার্বস্থিত বিধানোপাদান প্রদাছ_ 
যুক্ত হওয়াতে তান্ছাঁ কোমল, ভঙ্গপ্রবণ, ও রক্তুপূর্ণ হয় ও পরিশেষে 
তৃতীয়াবস্থায় অর্থ(ৎ ক্ষতযুক্ত হইয়! এক বা অভোধিক বিষমাঁরৃতি শীহব- 

রের জাকাঁর ধারণ করে ; পরে ক্রমে ক্রমে এই গশহ্বরের আয়তন বর্ধিত 

হয় এবং মৃত্যুর পর ইস্ছাকে পুয়ঃ বিশীলিত গুটি ও ফুন্ফুস্ পদা্ষে পরিপূর্ণ 
থাকিতে দেখ। যায় | কিন্ত যদি আরোগ্য হইবার হয়; তাহ? হইলে 

চতুষ্াস্থি স্থ বিধানোপ্রাদানের প্রদাহ নিঃশেবিত হয় এবং গহ্বর মস্যণী 
ঝিলী দ্বারা আর্ত হুইয়! থাকে। অ-গুবীক্ষণিক পরীক্ষণ গুটি জনক 



| ১২০ | 

পদার্থ সঘুহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, অগু1কার বা কৌণযুক্ত কে'বের স্তায় দৃষ্ট হয়| 

এই কোষ গুলি সচরাচর নিউক্রিয়াঁই বিহীন, ও ইহাঁদিগের সহিত দনা- 
মগ্ন এবং মেদবৎ পদার্থ থাকে। পীড়ার প্রথমাবস্থায় বায়কোষ ও 

কৈশিক নলীর মধ্যে গুটি জশ্বে। কোমল ও ক্ষতাঁবস্থায় বিগলিত গুটির 
ও ফুস্ফস্ পদার্থের কিয়দংশ। কাশির দ্বারা নির্গত হইয়া খাকে। লেনেক 
স'হেব ও অন্যান্য নিদাঁন বেতার বলেন যে, যে ধুষর ও পীত গুটি সচরা- 

চর দেখিতে পাঁওয়' যাঁয়, তাহা! কেবল এক পীড়াঁর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা 
মাত্র। জার্মান দেশে এববয়ে মতাঁস্তর দেখিতে পাঁওয়] যায় । তথ'- 

কার চিকিৎস1 বেস্তীর1 বলেন ষে, যে কোন পদার্থ হউক ন1 কেন তাহ। 

কৈশিক বায়, নলী ও বায় কোষ মধ্যে উৎস্থ্ট হইলে ও তাহা? আশো- 

বিত ব) মুখ দিয় নির্গত না? হইলে পনিরবৎ হইয়। গুটিতে পরিণত হয় 

একাঁরণ ভীহাঁরা বলেন যে অধিক'ংশ ক্ষয়কাশ রোগ ব্রষ্কো-নিউমোনিয় 
বা ফুল্ফুস্ হইতে রক্তত্রব হুইয়” উদ্ভ,ত হয়ঃ এবং শোণিতের ক্রিয়। দ্বার? 
পনিরবৎ পদার্থ সকল রূপান্তর হুইয়1 গুটির অ।কার ধারণ করে। ডাঁক্ত'র 
এডিসন ও এক্ষণকাঁর ক্লার্ক, স্ুটন প্রভৃতি চিকিৎসকশণও যে নিউমো- 
নিয়! হইতে ক্ষয়কাশ জন্মে, এই মতের পৌঁষকত করেন বটে, কিন্ত থে 
ফুস্ফুসের দৃঢ়তার (11091007707 10010) জার্মান চিকিৎসকগীণের। 

পুরাতন মিউমোনিয়ার ভাঁবিফল বলিয়! পরিচয় দেন, এডিসন ল্ুটন 
প্রভাতি চিকিৎমকগণ তাঁহার ফাইব্রহঙ খাইসিস্ বলিয়! আখ্য! দিয় 

থাকেন! 

১৪| ক্যান্সার (6) অর্থাৎ কর্কট রোগ 1 এই 
পীড়া কুল্ছুমে সচরাঁচর ঘটে ন]1। ইছ4 ঘটিলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হয় | 
ফুল্ফসে দ্বিরস (17101) ব্কটি উন্িলে। যে অর্বূদ দেখিতে পাঁওয়। 

যার, তাহ কঠিন, দৃঢ়, শ্বেতবর্ণ ও স্পট সীম! বিশিষ্ট | এই অর্বধদ 

টিপিল্ ইছ1 হইতে এক প্রকার রন নিঃস্থত হয় ; তাহ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে 
দ্বার দেখিলে তাহাতে স্বাত্রবৎ পদার্থ, দীর্ঘ।কার কোষ ব। নিউক্রিয়াই ও 

ল্শঙ্কুল বিশিষ্ট কোষ সমৃহ দৃষ্ট হয়| পুর্বে ক্ত পকার কর্কট অপ্েক্ষ। 

মেডলারি কর্কট সচরখচর ঘটে | ইহা জর্থাৎ কোৌমলবর্র্বদ, কোমল, 



১২১ 

একর গ্রাল্ণ প রক্ত পূণ । আ গুবাক্ষণিক, পরণম্মশয় উহাতে রুহ ও 

লিশিষ্ট ৫কাঁষ দমুহ 'এবং ্ স্বম্মন স্তর স্যপ্প 
% 20 রঃ বৌ চনপেবে পরিঘণে দেখিতে পাস যায়| কর্কট রেখা প্রথমে বায়। উপনালীজ 

2 

ভনদখ্াক নিউর্রিয়ই প্খি 

25 41! কক্ষাসে আরজ হয় অথবা স্তনে বা নিকটবগীী কৌন 

পুল জলা ২য় পরিশেবে ফশ্ফ নিছে ব্যাপ্ত হইতে খাকে। ফুসফুসে 
৯ যনে শে নস চন রতি রঃ শ. টিটি ১ টু $ রা ২ রা জশ্িলে তৎকালে অন্তন্থা যন্জুও এই পীড়ায় প্রপডিভ 

গু 

"01 এর পরব কুস্ফ নর উপ্যাঙহি উক্ত ভিন্ন ভিন 

ক ক 

ভন £ে 

শি ভা লস্। দুটি ছয়* তাহার বপিত হ্রইল* ইসা অবগত রে সিজদার 

£ এ কোগার মে ছি লক্ষণ ঘর্টব'রু সম্ত্াবন। তাহ সহামজই বুঝি 

বসছে নি রর রি ১ টিন কিরাত রঃ ক ৃ এ 
৭১1 তপ্ত বস্য,স বৃক্ষ স্তযল পতিত করিলে স্পষ্ট প্রতিধনি % 

দিনত তা রি স্রত বারিলর। তখন ফুলিয়ে আজেক পারি ৫ বাক 

তকে কিস্ছ কেন পড়ায় (যেমত প্রুরিনি হইলে হয়) জল প্রযুক্ত 

রুল্দ,ণি নিপীড়িত হইয়। বার, শুন্য হইলে বাঁ ইভর বায় কে!ৰ 

গহন ( বেমত নিউমে নিয়া রোগে ঘটে) লদ'ক1 পূর্ণ হইলে যদি 
বক্ষ-স্ালে মলির করণ যা ভাবে স্পট প্রতিগ্রনি উৎপন্ন না 
হইয়। সগার্ভ শব্দ উদ্ভূত, হয়|" যদি বক্ষে ন্তর্বেউ প্রুরা গহ্বর 
7) বার, কোন সমূহ বাজ, কারণ শ্দীভ হর (বেনত বজুস্ফীতি রোগে) 

5'হ) ছইলে স্ম্থাবন্কাপেক্ষ! স্পষ্ট প্রতিপ্রনি উৎপাদিত হয়| ক্ষয়- 

রাগে বয়কেোষ মধ্যে টিউবকেলের 82978 'সগর্ড 

পন্দ কম বাবেশী হর। শান ক্রিফা দ্বার বাযকোষ গু বায়, উপনলী 

রঃ ব'্, প্রবি্ট হইলে ভেনিকিটউলটর মর্শর শব্দ উৎপাদিত হয়| কিন্ত 

,ক!ন করণ বশতঃ ফুস্ফ পির সমস্তীহশের বাকিযদংশের ক্রিয়া বর্ধিত 

হইলে উপরিউক্ত মর্ধর শব্দ উচ্চতর রূপে শ্রুত হয়। এই রূপ হইলে 

ইহাকে পিউরাইল্ রেস্পিরেমন কহে ॥ কেননা! শৈশবাষস্থায় বয়োধিক 

শ্যক্তিদিগের অপেক্ষাৎভেসিকিউল!র ম্মর শব্দ উচ্চতর হইয়!, থকে! 

কিন্ত দুস্ফুমের ক্রিয়া কমিয়া আনিলে শব্দ মমুহ ক্ষীণ হয়| যেষে 
9 

বসু শত 
৪৮ ॥ ৮ 

- -স 2 
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বে ঠা এই জপ হজ ভা শিশ্সে লিখিত হইল | বু কে'ষ ওটি সঞ্চর 
হেতু অবকদ্ধ হুইল ব1 ফুক্ষ,মির স্থিতিস্থাপকতা শক্তি নট হইলে অথবা 

কগমলী বা বাস্ু উপনলীর ধা দিয়া বয় শীতীর'তের প্রতিবন্ধক 
জন্থিলে মর্থর শক্ের ছীনভা জঙ্বোে | সুস্থ বস্থায় বায় উপনলীর মধ্য দিয়। 

বন্য, প্রবিষ্ট হওয়াতে যে শব্দ উদ্ভুত হয় তাহা ভেসিকিউল'র মর্শ্যর 

শকেব পাথর! প্রযুক্গ আগডি গোৌঢর হয় না| কিন্তু বায় কোষ (যেমত 
উম্েনিক! এ ক্ষকাশ রোগে হইফ। ধীকে অবকদ্ধ ছঈলে প্রন নকাই মধ্য 

শ্তি শন 11316070105] ও াসটএ127 তগার100)) স্পট কাপে এঃহ হয | 

কিন্ত নালটর আঅক্ষেতি ও আঃয়াচনাআঅনুলারে ইহার রুপান্তর হয) বস, 
উপন,'ল* স।নিশ্গ প্রসতরিচ হইাজে বা উহ্থতর শেষ সীমায় গহ্বর জম্মিলে 

কাভ'ব্মল রেস্পিরেমন্ ম্প্যত হুয়া | 

১৭। স্মস্থীবন্থীয় বক্ষঃস্থালে বক্ষঃঠপরীক্ষণ যন্দ দিয় স্বর শব সনি 

ই? নব” ব্যউত আর কিং সো ভহুয় ন]| কিম্দ বায়। কোন ঘল 

পদ ছারা পরিপত্র হহলজে বাঁষ, লী ভু্গ স্বর ধনি (0006)]12ঘ) 

অথ ল্মর শদুন্দর প্রাখধ্য বায়, উপ পা মধ্য নিয়া অমিয় বক্ষঃগ্থুল 

পরী ভ)লে উচ্চতর রূপ শ্রগ হয় | নলীর আয়তন যদি রহত হয়ব! 
'হু"ডিহাজ্বর বর্মন খানকে ভাঙা স্ৃইলে স্বর শব্দ তদাপিক্ষ! আর এ (৬1 

প্রখর হয় 1 এরূপ হইলে চাছবকে বক্ষোবাকৃধনি বা পেকাটে হিলে!কুই 

(1670115115৮) কহ | নালটর আন্ডাম্তরিক ঝিল্রী মস্থণ হইল শক 

কেমল গ নার অভ্ন্থরভ গা বন্ধুর বা মঙ্ক,চিত হইলে বাক বকশা স্য়। 

লহ, পান লের প্রদ'হ ঘটিলে ইনুর শ্লৈম্মিক ঝিল্লী এপিখিলিয়ঘ বিন 

নি! রা আয়ন পরিবণর্তৃহ হয়'অথব] মযহ হ্োক্কা! নলীর মাধো 
স্রানে স্থলে উন্নত হুইয়। খংকে) একারণ শুষ্ক কেন ঘর্ষণনতৎ শব্দ উৎপাত 
দিত হয়| রুহুৎ বৃহৎ নলীর মো উল্লিখিত রূপ শশ্ীর শব্দ আগত হলে 
5 সক এস প্রব্ঠর খুনে খনে শপ অর্থাৎ সনরদ বঙ্কীই (রি 7া08 

1.1)11) কছে | আর এ শ্ শীশবহ হইলে ৪ ক্ষ কু নল চার্ট 

শত হইলো তাহাকে গাদা? রঙ্গাই (1112 [111011শ71) কহে | 

এল 4 বা কোষ জলটয় পদপর্থে পপ্পির্ণ থাকিলে বার হীমনাঙীষন 
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কাছুল বুদ্ধদ, উঠে এজন্য ক্রেশিটেমনূ (92000) ব! অর শব্দ 

(দু ৩ ২১৪০২) আগত হয়| এই,.আংন শন্দ বাম, নলী-ও বিশ্বেস্মোটক 

অণুনারে ক্ষুদ্র বারুহৎ হয়| অনেকে, শিউমেোনিয়া রেশ হইলে, 

বায়ু কে যে যে স্থশ্বম শব্দ শুন যায় তাকেই জ্রেপিটেলন্ ও অল র 
মধো যেরুহৎ আর্ছে শব্দ আত হয়। তাহ 'কে হিউবস রাজন অর্থ 

শক্িক শব্দ বছে | 

১৮। বক্ষের অভ্যন্তরস্থ যঙ্্বের অবস্থা অনুসারে বক্ষ প্র টীরের 

'আযর়ঙন, অংকুতি ও গমনশীলতা ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয়ও এজন্য চিন 

ভিন্ন লীডয় বক্ষে আয়তন পরীক্ষা, করিয়! দেখা উচিভ।| প্লুরিশি 

(পরম্ উৎস্থট হইলে) ও নিউমোখোরণন্জ রোঝো বক্ষ "প্রািরের 

অ.ক্রান্ত পার্খ প্রসীরিত ও উৎস্যষট জল দ্ব'রা' ফুস্ক,পি নিলি 

স্বইলে (পরে এ জল শেধিত হওত কৃ্দস্ স্থিতিস্থাপকত শক্তি 

পুনঃ প্রীপ্ত না হইলে) সঙ্কচিত ছয় | ক্ষয়কাশ রোগে উদ্ধন্থিত 

পস্টক! সকল নিশ্বদিকে অ রুউ ছয়, ও ভাহছিশের শামন শীলডা 
কমিয়া আইসে। যেহেতু ফুস্কলির উর্দস্থিত খণ্ডে গুটি সঞ্চিত 
য় । বক্ষ প্রাচীরের আয়তন পরিমীণ করিতে হইলে পৃষ্ঠ বংশ 

ও বুক'স্থির মধ্যপ্থল মসী দ্বীরা অস্কিড করিবে, ও ডৎ্পরে চিহ্ছিত কর" 

ফিতা দ্বার! ছুই পাশের বক্ষ প্রাচীরের আয়তন একে একে পরিমাণ 
করিবে । পরাশ্ষ। বালে কয় ব্যক্তিকে দীর্ঘ শ্বান ভ্যাগ করিয়া নিশ্বাস 

বন্ধ বরিতি কহিবে |] বক্ষের ভিন্ন ভিম়্ রেখা শির্ণয়ের সুবিধা জন্য 

বক্ষস্থলকে যেকান্পনিক রেখ দ্বার লনা খণ্ডে বিভক্ত করা হই 

তহাজ্ঞীত হওয়া আবশ্টর | * 

১৯1 যে সকল লক্ষণ স্বর! মুম্ফ'ন্ পীড়া সন্দেহ কর,য য় ছা নিশ্ে 

লিখিত হুইল | বক্ষস্থলে ও পাশ্বর্দেশে বেদন।, কাশি, শ্লেক্মা শিখামি। 
ফেবম্কদিক রক্তআব, শ্বাস কৃচ্ছ,, রত্রিযোগে ঘর্ম, ও শ"বীক্কিক শীত | 

প্রতিধাত ও আঁকর্ণন দ্বারা জ্ুস্থাবন্থ'য় বক্ষঃদেশ কিরূণপে পরীক্ষা 

করিতে হয় তাহ জাত হওয়া নিতাস্ত আবশ্তক। বক্ষঃদেশে প্রতি- 
রে না ৮ কি ্র খাত করিতল, ই্ুব দেখাত পাগুষা যাগ মে জঙ্গেন।। বাই উভয় 
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পীশ্বয় .বক্ষঃস্থলের ভান 1104৯150010 স্থানে স্পন্ট অঠিপ্রশি 

শত হয়| ক্ব'ভাবিক নিশ্বাস শ্রাহছণ কলে যেক্প এভিঘাত শব্দ 

হয় দীর্ঘ নিশ্বীন লইলে উহ1 ভদপেক্ষা স্পট রূপে হইয়। থ!কে, ও 
দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাথে কস্থাবস্থাপেক্ষা প্রতিঘঃত শব্দ অস্পঙ্ট হুইয়: 

থাকে। সম্মুখ দেশ অপেক্ষ। অংশফলকবস্থির (১7108) গীতত্রে 

এবং ইহার উদ্বীদেশে প্রতিঘ'ত করিতে হইলে বলপুর্বক করিতে 
হয়। 

১০ | স্ুস্থবস্থায় আকর্ণন করিতে হইলে প্রথমে কগচনালতর উপুর বক্ষ 

পরীক্ষণ যস্থ সংস্থ'পিত করিয়। শুনিতে হইবে । এরূপ করিলে দ্রই 

প্রকাঁত শব্দ আত হইয়] থাকে | প্রথমতঃ বাযুনীলী মধ্যে বায় গবিষ্ট 

হইলে? দ্বিতরত উহ। তথ? হইতে বহির্গত হইলে । উভয়ই সমীন কল 
স্থায়ী, € উভয়ই কক্ষ (19711) ও কর্কশ (107) ও উভয়ের মধ্য 

অর্থাৎ শ্বীন শন্দের গ্রারন্তে ও প্রশ্বান শব্দের শেষে কিঞ্চিৎ বিরম খাকে। 
এই উভয়কে বায়ু মলয় (15977010181) বা কান্দরিক ((চশো)071১) 

শ্বাস প্রশ্বাস কছে। তৎ্পরে বক্ষঃ পরীক্ষণ যন্থ্ বুক্াস্থির উপর খণ্ডে 

অর্থ'ৎ যে স্থ'নে ট্রেকিয। ব্রঙ্গাইদ্বয়ে বিভক্তিকূত হইয়।ছে তাহ!বি 
সম্মুখ বর্তী বুক্কাস্থির উপর ৬ শুনিতে হয়। এই স্থলে প্রশ্বাস শব্দ 

অপেক্ষ! শ্বাস শব্দ দীর্ঘকাল স্থ'রী ছইর। খ!কে। উভয়ই ট্রেকিয়ার 
সন্িকটস্ছ স্থানের শব্দ অন্পক্ষা কোমল (৭১1) ও স্বপ্প শম্ক*র (11119) 

হয়, এবং উভয়ের মধ্যে স্বপ্প বিরংম অবস্থিতি করিয়া খাঁকে। ইহ!কেই 
বাজুনলী ভুঙ্জ শ্বাস প্রশ্বাস 02901 016] এ6০77) কহে । অনন্থর 

বক্ষঃস্থলের অন্যান্য অংশে যন্ত্র স্থাপিত, করিয়া শুনিলে শ্বান শব্দ কোমল 

(১০1) ও মন্দ মন্দ বাঁয়, চ:লনবৎ শংব্দর হ্যায় হয়। প্রশ্বাম শব্দ পুর্ব্বা- 
পেক্ষ। মৃদু ও অন্পকাল স্থয়ী হয়| ইহুশ্বান শব্দের পরক্ষণই ঘটে। 

ইহাকেই কৌবিন শব্দ (৮০১০2]৮৮ 0100007) কছে। উপরিউক্ত ভিন্ন 

ভিন্ন স্থলে যন্ত্র বসাইয়]! রোগীকে কথ! কছিতে কহিবে | ট্কিয়ার 

উপরিস্থিচ স্থালে বাকপ্ধনি, পরীক্ষকের কর্ণের নিকটস্থ বোধ হয়; এজন 
ই ছ!7ব; পেকৃটে'রিচুলকুই অর্থাৎ বন্দে ,কগ্রনি কছে। বুকাস্থির উপর 
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খণ্ডের ও অংশ ফলকা'স্থি দ্বয়ের মধ্য প্রবেশে-বাকধনি, যন্ত্রের বক্ীন্দের 
সন্িকটস্থ বোধ হয় তন্নিমিত ইহাকে ্রঙ্কোফনি অর্থ।ৎ বায়নলসভূজ 

স্বরধন্ি কহে । বক্ষের অন্যান্য স্থানে স্বর শব্দ গুর্ীনবৎ হয় বটে, 

কিন্য উহ? প্রায়ই শ্ুচত হয় না| বক্ষঠাদশে হস্ত অংস্থ'পিত করিয়া, 

রোগীকে কথ। কছিতে বলিলে হস্তে এক প্রকার কম্পন অনুভূত হয়ঃ 
ইহ,কে ভোকাল্ ফেমিটস্ (ড০০%] ০317)1005) অর্থাৎ স্বর কম্পন 

বস্কে। . 

২১। রে গ্ীকে বসাঁইর। বক্ষঃ পূরীক্ষ। করণই ভ'ল | পরীন্ম্া কালে 

শীত্রের বস্স'দি স্মস্ত উন্মোচন “করা আবশ্যক । কেনন। ফেল'নেল্ 

প্রস্তুতি রোৌমজ বন্ত্রের ঘর্ষণ দ্বর"গ শব্দ উদ্ভূত হইয়। থকে ও ইন পড়া 

বশতঃ হইতেছে বলিয়া মনে হইতে পারে। 

. ২২। ফুম্ছুস্ পীড়ী সন্দেছ করিলে পীড়া অপ্প দিন কি অকম্ম!ৎ 

ঘটিয়াছে (০৪৮) কি ক্রমশঃ ইহ“র উদ্ভব হইয়ছে ((100070161 

কিশ্ব। সময়ে সময়ে উদ্ভব ছয় এবং যে সময় উদ্ভব হয় ন' তখন রে'গীর 

কোঁন কষ থাকে ন। এই সমস্ত বিশেষ করিয়। অনুসন্ধ:ন কর বিধের | 

কুম্ফ,সের প্রবল পাড়া গু 1)1502508 0 010 15104) 1 

২৩। ফুস্কূসের যে সমস্ত গ্ীড়া প্রবল বলিয়া! গণ্য হয় তাহ 

নিম্নে লিখিত হুইল | ফুল্ফুস্ প্রদাহ, বক্ষোস্তর্বে্ট ঝিলী প্রদাহ, 
বক্ষোৌবায়, বাঁয়, উপনালীর প্রদাহ, হুপিং কষ্ত এনৎ প্রবল ক্ষয় 

কাশ। এই সমস্ত পীড়'য় প্রথমতঃ পৃ্দেশে অংশ ফলকাস্থির নিম্নাংশ 

পরীক্ষা করিবে | পরীক্ষা! করিরার প্রারন্ত্রে প্রতিধাত করিতে হয়| 

ক। প্রতিঘাতে স্পষ্ট সগর্ভ শব্দ উদ্ভূত হয় । 

২৪। সগর্ভ শব্দ প্রায় নিম্ন তিনটী পীড়ার শ্ুত হয়। ১ম। 

ফুক্কস্ প্রদাহ ঘটিলে, ২য়। বক্ষে ন্তর্বেউ ঝিল গহ্বর উৎস্থট জল 

দ্বার] পূর্ণ হইলে, ৩য় | ব1এঁ গহ্বর জল ও বায়ু, দ্বারা স্ফীত হইলে 
উহ) হুইয়)? থাকে । যণ্দ জশীর্ভ শক্দ নী হয় ভীহা হইলে বখয়, 



| ১২৩ 

পুত লন প্রদাহ, ভুদিং কফ, গ্ররিগির প্রথমাবন্থা ব' ক্ষ ক শ, 

ইঙ্ধা'র মধ্যে একটী হইবে তাছার আর জআন্দেহ নাই| যদি আগার 
শনদ উত্তত ন। হইয়। স্পন্ট প্রতিষ্নির অমাধাতণ প্রবল দুষ্ট কত তাহ 

হইলে বন্ষেবায়। ঘটিয়ছে জাঁনিবে | 

২:। আ। নির্ণয়কারক লক্ষণ 1" বক্ষঃস্থল আকর্ণন করিলে 
যদ বাঁষ, নল৯জা শ্বাস 'পর্শাম শব্দ শ্ুত হয়, বা ৯চ্ছার সহি শ্ক্ষয 

বটকাটি শব্দ (00102) শুনিতে পাওষা যায়, বাশ্ববস শব্দের হিত 

বিশ্ব ক্ষোটনবহ (135)৮1808) শদ শ্রুতি গৌচর হয়, অর স্বরধলি 
(৮০৫21 1৮১0110৮৮ গ স্বর কম্পন (৬৮০০২] [75)1185) অপেক্ষ কাছ 

অধিকতর সইনে দেখ! যায় ভ'ছ? হইলে নউমোনিয়া ঘটিয় ছে 

জ:নিকে | 
১৩। কটকাট .৪ বিম্ব ক্ফেটনবৎ শব্দকে সচর চর ক্লেপিটেমনস্ 

অর্থ: কেশ,ঘর্ষণবৎ শব্দ কছে। বায়, কোষ ও কৈশিক বায়, মলীস্মি 

জল মধ্য দিরা বয়, গমন করিলে এঁ কেশ ঘর্ষণবৎ শব্দ উৎপাদিত হয়। 

কেহ কেহ বলেন যে বায়ু কে'ষের প্রাচীর উৎস্থষ্ট পদার্থ দ্বার! একত্রীভূত 
হয়, অ'র গ্'স কালে তম্মধো বাহু, প্র বিষ হইলে প্রাচীর পৃথক হইয়া 
যায়, তাহছাতেই উক্ত শব্দ: উৎপাদিত হইয়া খাকে। এই শব্দ পীডর 
প্রবমাবস্থায় ৪ শেষে শরনিতেপাওয়া খায়। কিন্তু ফুসফুসের ঘনত্ব (১০111) 

জন্মিলে, কেবল নল২য় শ্ব'স প্রশ্ব'ন শব্দ শ্রুড হইয়। থকে বা শ্বাস 

প্রথ্ধান শব্দ একেব:রে শ্রগত হয় না। স্ম্থাবন্থায় যেরপবাকধনিও স্বর 

কম্পন হয়, ফুল্ুনের ঘনত্ব জন্মিলে উচ্ছা ডদপেক্ষ। বেশী হয়ঃ কারণ 
ফুণ্ফুমের উক্ত রূপ অবস্থা হইলে স্বর শক ভাল রূপে চালিত হয়। 

২৭। নিউমে! নিয়া ঘটিব র পূর্বে প্রথমতঃ সাতিশয় কম্পন, পরে পাাস্ব 

দেশে বেদন! (প্লুরিনি না থাকিলে এই বেদন] তীক্ষ ও বিদারণবৎ হয় 
ন1) ত্বব ওফ ও উত্তপ্ত, জিহব। শ্বেডবর্ণ, ক্ষুধা ম'ন্দ্য, কোষ্ঠ বন্ধ এবং ঘন ও 
অস্প পরিমিত প্রত্্!ব হয়| রোগীকে সচরণচর পৃষ্ঠ দেশে শয়ন করিতে 
দেখা যায়| সর্ধদ| অস্প অপ্প কাশি হয়, ও শ্লেহ্ছা। নির্ধাসবৎ অর্থ 
৮৯১ ৫ অদুগ মল বার্ণহ হয় বা উহ পেোঃনিভ শিশিত দেখব যায । শু 
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রুহ হস, নিখীস ঘন ঘন বহে) নাডংদ্রত কিন্ত কোমল হয়, গু রাত্রিক'ল 

প্রলাপ হইতে দেখা যায়। যদি পস্ডর শেবাবস্থয় কম্পন হয়ঃ ও 

পথ! নিম হইালে চহ] পীতধর্ণ ও ইহাতে ফুক্কুসাংশ থাকিতে দেখা 

গায় তাহ] হইলে ফুপ্দসে স্কৌউক জশ্বিয়'ছে জানিবে | কিন্তু নিশ্বাসে ও 

শ্লেয়ায় ৮61 গন্ধ খকিলে। ও রোগী আাভিশয় ক্ষীণ হইয়া পড়িলে 
ফুপ্া, স্ বিখীলিত হইয়াছে জাশিবে। 

২৮1 এই পীড়ার প্রবল অবস্থীয় বন্ষদেশে যন্ত্র স্বপন পুর্ব্ক অন্ত 

পরীক্ষণ করিলে সচ্ব'ঢর ১০৪০ ডিত্বি দেগিতে পাওয়। যায়। এই 

সম্যাতগ্রত্েক মিনিটে নার স্পন্দন, ১২০ ও শ্বান প্রশ্বাস ক্রিয়। ০ 
ব'রহইয়।খকে। মন্দ এই নকলের "সাধিকা হয় তাহ। হষঈইল, পদ 
তিন ও কম হইলে মামান্য বিবেন। করিবে । নিউমোনিয়। এবল হহলে 
মুর ফৌরাইডস্ দৃষ্ট হরন|| ক্রোর'ইডস্ মুত্রে আছে কিনা তাছ। 

|শিল'র টি উপ্তষ উপ অছে। অণ্প মৃত্র একটা টেউ টিউব মে] 

বুখিয়। ও তাহ! জুট চি দ্ব'র' অস্রাক্ত করিয়! 5 হাতে নাইটে 
ভঙ্গ গিলভার্ ললি রা স্ষে গাকরিলে পরণক্ষিত মৃত্রর বর্ণ শ্বেত হয়। 
'ঘদি কিছুই অধঃপতিড হইতে ন। দেখা যাঁর, তাহ" হইলে ঘৃত্রে ক্লের হড় 

দের অভাব বিবেচন। পরার ম্বোরর ক্রাইসিস, অবস্থা পীড়ার ৮তুর্থ 
বষ্ঠ না সপ্তম দিবন হইতে ঘটিতে,দেখ|যায়। উদরাদয় পীড়া, সাতিশয় 

ঘর্ধ, ব| গধিক পরিমাণে ঘন মুত্র নিঃস্কত হইলে ক্রাইনিস্ অবস্থ! ঘটি 
র।ছে বুঝিতে হইবে | প্রজ্রাবে যে সর্বদ। আল্বিউমেন্ দৃষ হয় ও ভাহ। 

যদি ক্লাইপিম্ অবস্থ। দৃষ্ট হইব 'র পুর্বে ঘটে, ত'হ হইলে কুলক্ষণ বশিয়। 

বিবেচন| করিবে | যদি দ্বুর অপ্রিক দিব্সি পর্যন্ত অবস্থিতি করে, রতি 

যোগে ইহার রন্ধি হয়, পরাতে লাতিশবৰ ঘর্মস হইতে দেখ! যায়, এবং 

বন্ষস্থলে প্রতিঘ।ত শন্দ নগর্ভই রে, বা নিউমোনিয়। পীড়ার স্থরপাতে 

কুক্সি হইতে সাতিশয় রক্ত ;ব হইয়া! থকে ভাহর হইলে নিউমোনিয়া 

পরে ক্ষয়কীশ রোগে পতিণত হইবে বলিতে পারা যায়। 

১৯ ফুল মির শে'থ জশিলেও ক্ষুদ্র কেশ ঘধণবৎ ও শিশ্বপ্দে টনবৎ 

শন্দ যত হর ॥ আর ইহাতে শ্বস হচ্ছ, কাশি, ও আর ধক পরিমাণে. 



শ্লেম্ধ। নির্ঘম হইতে দেখ যয় : কিন্ত ইহাতে শ্লেক্ষা পাতলা ও ফেনা 
হর, বক্ষঃম্থলে প্রতিঘ'ত করিলে সগর্ভ শব্দ উদ্ভুত হয় না ও নলীর শাঁস 
প্রাশ্নীন শব্দ শুনিতে পাওয়া? যায় না। সচরাচর হৃৎপিণ্ডের, যকৃতের ও 

রক্কাকের পঈড। হইতে ফুক্ষানের শোথ জন্মে বায়, উপনালীর প্রদ'হ 
বাসর বশত ঃ ফুন্ষুস্ সঙ্গ চিত হইলেও প্রতিঘাঁত শব্দ সশীর্ভ হয় ও শ্বাস 
প্রশ্বাস শব্দ আত হয় না| এই রূপ অবস্থ। শৈশবাবস্থায় ও রৃদ্ধীবস্থায় 

ঘটিত দেখা যায়! কখন কখন ইহাকে নিউমোনিয়!র সহিত পঁডেদ 
করিতে হয়| কিন্ড রোগীর আন্ুপূর্র্িক সমস্ত বিবরণ জানিতে পারিলে। 
শ্লেঙ্মা অয়োমল বর্ণ বিহীন দেখিলে, ও রোগ শী শীত্ব বাড়িতে 
থাকি ফুশ্কাসের সাঙ্কে 'চ বলিয়। বিবেচনা করিবে । 

৩০। নিউমোনিয়! রোগে যেতিন অবস্থ! দৃষ্ট হয় তীহার ভিন্ন 
[ভন্ন লক্ষণ নিম্বে লিখিত হইল। 

১। রক্ত 'পিক্যাবস্থ। ৰ লক্ষণ 1 ইহংতে আক্রান্ত স্থান 

রন্তপূর্ণ হয়| বক্ষস্থল আকর্ণন 

করিলে কৌবিক শন্দের সহিত কেশ 

ঘর্পণব€ শব্দ শত হয় পরে প্রথ- 

মোক্ত শব্দ আত না হইয়।, কেবল 

শেষেক্ত শব্দ মাত্র শুনা যায়| প্র- 
থমে প্রতিঘাত করিলে স্বাভাবিক 

প্রতিধধনি উদ্ভূত হয়ঃ পরে ইহ! 

আমশতং পিল্প্ত হইয়! খংকে। 

ইহু1 হইলে ফুস্কস্ দৃঢ় ও ঘন হয়, 

স্থম্মম ক্রেপিটেসন্ ও ভেসিবিউল1র 

ম্খার শব্দ আ্রুচত হয় না, কেবল বায়ু 

লন১ুজ স্বর ধনি (13701) 010])1)01৮) 

ও বায়, নলীভূজ শ্বাস প্রশ্বাস 

১1 রক্তবর্ণ যরুভাষ্স্থ1| 

০৮০2৬. শশী পিপপ্পি পাশ 

০ 

৬ পতি পিল শী তাপে ৩ 
শন্দ € 13701001018 1৮৭20 0) 
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শ্রুত হয়! গ্রতিঘাত শন্দ সগর্ড 

, ॥ য় | 
ধৃষর বর্ণ যক্কতা বস! | এই পীড়া ফুদ্ষুগ়ির মধ্যে বিস্তৃত 

পয়ে।ৎপত্তি ও ইহ] স্থখনে স্থুখনে 
দুঢ হয় ৪ সেই সেই স্থানে বায়, 

প্রবেশ করিতে পাঁরে না 1 কখন 

কখন ঘথার্থ পুয়োৎ্পন্তি হুয় না, 
কেবল উৎস্থষ্ট দ্রব পদখর্থ থাকা 
এপ বোধ হয়|. পুর ব1 তাঁহার 
মহিত ঘরুৎ বিধীনেখপাখদ।নৈর*বি- 
গলিত অংশ মুখ দিয়! নির্থত হইলে 
বরছৎ গরগ্রিৎ ক্রেপিটেসন্ (08৮৪- 

| 11101 (7101১017107) অর্থাৎ কান্দ- 

৷ রিক ব। ঘর্ষরে শব্দ উত্তভত হয় 1 

০৭ পপ ০ পপ পিসী তি শী ০ পপ ৯৮ 

পপ ০ সপ্ত 

৩-। যদি ধুষরবর্ণ যক্রতাবন্থা' ঘটিবার পূর্বে প্রদাঁছের উপশম হয়, 
2াহু। হইলে কুশ্কস্ বর্কতা বুস্থায় ব! বজ্জীবন অবস্থিতি করে বা ক্রমশঃ 

স্থাবস্থা প্রাপ্ত হয় ] - 

৩২ চিকিৎসা ।_৫রাগীকে শয্যা হইতে উঠিতে দিবে ন1। 

-রাশীর ঘরের উত্তাপ ৬৫ ০ ভিশ্রির হ্যন যাহাতে ন। হয় এমত করিবে । 
বাচ্প দ্বার। গৃঙের বাঁয়, আর্ত রাঁখিবে | কোচ্ঠ বদ্ধ থাকিলে এরগ তৈল, 

বেদন] ও রোগী অত্যন্ত'অস্থির হঈলে অল্প মাত্রায় অহিফেন্, কাশী ও 
শ্ব(স কৃচ্ছ, শাম্য করিবার জন্য ক্লোরোঁফরমের ত্রাণ এবং রোগী ক্ষীণ 
হইলে কার্বনেট অফ এমোনিয় ব্যবহৃত হয়| অংক্রান্ত স্থলে মসিনাঁর 

গুলটিস ও পৌন্ড টেড়ির ছেক ব। তার্পিন তৈলের ফুপন্ প্রয়েটণ হুয়। 
রোগীকে লঘু পথ্য দেওয়া যায়| নিস্তেজ হইতে দেখিলে হুপ্ধ, মাংসের 
ঝোলু ও উত্তেজক ওঁষধ যথণ ব্রীণ্ডিঃ ক্লোরিক'ইথর ইত্যাদি দেওয়া যায়| 

পীড়ার উপশগখ কালে ছুগ্ধ, কীচ! অণ্ুঃ মাংসের ঝোল, এমোনিয়াওবার্ক, 
«৭ 



| ১৩০ 1 
কুইন[|ইন্ ও লৌহ ব1 কড্লিভ'র্ অইল দেওয়] বার | পীড়। পুরাতন 

হইলে বার্ক গ আয়ে।ডাইজ্ অফ্ পট্যাসিয়ম্, আয়োঁডাইড্ অকু আইরন্, 

হাইড্োক্রোরেট অফ এমোনিয়!, কড়লিভাঁর্ অইল্, পুষ্টিকর পঞ্য, বেদন। 

স্থানে তারপিন্ তৈলের ফউ,পস্ ব1আয়োডাইন্ লিনিমেন্ট ব্যবহৃত হয়| 

টাটার এমেটিক্, ক্য।লোঁমেল্্, রক্তমে!ক্ষণ* জলেখক ব। বেলেস্্রা কখন 
কখন ব্যবহৃত হয়| 

আ। প্রা গহ্বর মধ্যে জল (10011৭5৮111) 0111৯1077) 

৩। নির্ণয়কারক লক্ষণ 1 বদি শ্বান প্রশ্থস শব্দ, বাক্ধনে ও 
স্বর কম্পন অস্প রূপে আুত হয় ব! একেবারে শত »1 হয় তাহ হহলে 

বক্ষেণন্তর্বেউ গহ্বর উৎস্য জল দ্বারা স্ফীত হুইয়।ছে জানিবে | 
৩৪| বক্ষোন্তর্বেষ গহ্বরস্থিত জল দ্বার দক্ষ মি নিপীন্ডিত হই? পুচ 

বংশের উপর থাকিলে প্রতিঘ।ত দ্বার] সগর্ভ শব্দ উদ্ত,ত হয় ও আকণন 

করিলে শ্বাস প্রশ্বান শব্দ আত হর না। জল পরিমাণানুন!রে সগর্ড 

শবন্দে।ৎপাঁদক স্থুংনের সীমার তারতম্য দেখ। যাঁয়। অনংক্রান্ত প:শে 

শ্বাস প্রশ্বাস শব্দ অপেক্ষাককত উচ্চতর হইয়। থাকে | উৎস্যষ্ট জল পরিমাণ 
অপ্প হইলে কণ্র ব্যক্তি দণ্ডায়মান থাকিব!র সময় অশগর্ভ শব্দ অনুভূত 

হয়, কিন্তু রোগীকে উপুড় করিয়া! শৌয়াইলে এ শব্দ আর অনুভূত হয় 

নী] আর যদি জল পরিমাণ অধিক হয় তাহ! হইলে মত্ত আক্রান্ত 
পার্খে প্রতিঘাত করিলে সগর্ড শব্দ শুন যায় | বাঁম প্লুরা গহ্বরে জল 

সঞ্চিত হুইলে হৃৎপিগু স্থানীন্তরিত হয় এবং ইহার আবেগ বুক্কাস্থির 
দক্ষিণ পাঁর্খে প্রতীরমীন হয়| যদি দক্ষিণ প্র গহ্বরের এরূপ ঘটে 
তাহ হইলে যককৎ স্থানাস্তরিত হইর1 নিম্ন দেশে অর্থাৎ এপিগ্য।ফ্ি,য়মে 

গমন করে গু পশুকার নিষ্ষে হাত দিলে স্পর্থ্ব দ্বার] ইহা অনুভূত হয় | 
স্মক্থ পর্ব অপেক্ষা আক্রান্ত পার্শখ আয়তনে বেশী ও শ্বাস প্রশ্বাস 

কালে অপ্প স্পন্দিত হুইয়? থাকে | এই পা্খের পশুকার মধ্যস্থিভ 
স্থল অপেক্ষীক্কত বিস্ত ত, চ্যাপ্টা, বাঁ স্ফীত হয়| অনেক সময়ে অংশ 
ফলকাস্ডিদ্বয়ের মধ্য প্রদেশে নলীয় শ্বীস প্রশ্বীস এবং রোগীকে কথ। 
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খহিতে কহিলে, অংশ ফলকাস্থির অন ক্কোথে কখন কখন ছা নিন।দ 

(4040)00070) আগভ হয়| প্র্ণরপির 'প্রথমাবস্থা'র মচর!চর ঘর্ষণ শব্দ 

ফলা য।য় | সঞ্চিত জল জি হইলে লক্ষণ গুলি অদৃশ্য হর, 

পরিশেবে আক্রান্ত পীর্খ অঙ্কচিভ ও বিকৃত হইয়া! রছে ও হৃৎপিগু 
যাবজ্জীবন স্যাঁন ভষ্ট হইয়া খু!কে| কগ্ন ব্যক্তি আঁক্রীস্ত পার্থখে শয়ন 

করিয়া থাকে! তাঁহার সাতিশয় শ্বীসক্কচ্ছ, হয় ৪ নিশ্নীন ঘন ঘন 

বহিতে থাকে কিন্তু নিউমোনিয়। রোঁগের স্তাঁয় ইহাতে রেগীর সচরাঁচর 

কাশী ছয় ন! ও আঅয়োমল বর্ণযুক্ত শ্লোক্ম। নির্ঘত হইতে দেখা যাঁয় না| যদি 
ধ্রর। থরে পুর সঞ্চিত হয় তাহ! হুইলে রোগীর কম্পন গ রাদ্বিতে 
প্রভৃত ঘর্ধ, নাড়ী দ্রুত ও ক্ষুন্র এবৎ শরীর সাঁতিশয় শীর্ণ হয় 1,* গৃঙ্বরু- 
স্থিত পুর বহির্ভাগে ধা দুক্ষসের ভিতর নিক্ষিপ্ত ছইডে দেখখ বাঁ, ও 

তথায় নিক্ষিপ্ত হইলে অনিক! পরিমাণে পুর অকল্মাৎ মুখ দিয়া নির্গত 

হইয়] খাকে। 

৩৪ যরুৎ বর্ধিত হইলে চতুর্থ উপপশ্ড কা পর্ম্যন্ত বিস্তৃত হইতে দেখ! 
বয় ২ এরপ হইলে দক্ষিণ প্র.র1 গহ্বরে জল সঞ্চিত হইয়াছে বলিয়। 

বোধ হয়| যরুতের ব্বদ্ধি প্রযুক্ত সশগর্ভ শব্দোৎ্পাদক স্থ'নের সীমার 

রদ্ধি হইলে ইহ? সম্মুখভাঁগে উচ্চতর ও পৃষ্ঠভাঁগে নিম্নতর হুইয়। খাকে ও 
দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণে উহার অপ্পত1 ও দীর্ঘ শ্বাসত্যাথ ক!লে আধিক্য দৃষ্ট 
হয় ? কিন্ত প্রুর1 গ্রহবরে জল সঞ্চিত হইলে এরূপ ঘটিতে দেখ। বায না| 
ফুক্ষ'মিতে কোমলার্বদ জন্মিলে প্রতিঘাঁত শব্দ সগর্ভ হয় ও কৌধিক 
শীস প্রশ্বাস শব্দ শুম। যাঁয় না কিন্তু সশর্ভ শব্দ কদাচিৎ সকল স্থানে এক, 

রূপ হয় ও মধ্যে মধ্যে স্পষ্ট প্রতিধনিও আত হইয়। থাকে । স্বর কম্পন 
একেবারে বন্ধ হয় না এবং শ্লেম্মা নির্ঘম হইলে, উহাকে রক্ত দিশ্রিত দেখ 
যায়| মেই সময়ে অন্ান্ত স্থনেও কর্কট রোগ দৃষ্ট হইয়া! থাকে, ও ইহার 

যে এক প্রকার'অবস্থ! দৃষ হয়» তাছাঁকে সচরাচর ক্যান্সীরস্ ক্যাকেক্- 
নিয়া (077০010775 0801)০517) কছে | গ্লুরা গহ্বর উৎস্হষ্ট ভাল দ্ব।র 

পরিপুরিত হইলে নিউমৌনিয়| বলিয় মনে" হইতে পারে | কিন্ত নিউ- 
মোনিয়। রোগে অয়োমল বর্ণ শ্রেক্া নির্গত হইতে দেখশ যায় প 
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শারীরিক উষ্ণত। সাতিশর বেশী হইয়| থাকে। নলীয় শ্বাস প্রশ্বাস € স্বর 
কম্পন ও বেশী হইতে দেখা যায়, কিন্তু গ্ুরিসিতে আক্রান্ত পার্খ স্মীত 

ও পশু কী মধ্যস্থিত স্থল' গরন।রিত হয়, ত্বর কম্পন এবং শ্বাস গ্রশ্নীন শন্দ 

অস্থঙ্ট বা একেবারে লু লুপ্ত হইয়। থাঁকে ও যরুৎ ও হৃৎপিগু স্যণন ভরষ্ট 

হইয়। স্থানান্তরে গমন করে| 

৩৬। চিকিৎসা! জল আশোধিত কারবার নিমিত্ত পিসি 
আহার দ্রিবে | উত্তেজক ওঁধধ ব্যবস্থ|! করিবে না| আকক্রীস্ত পাশে 
সর্ষপ পলস্তারা, পুনঃ .পুনঃ লাইকর লিটি প্রয়োগ, বারেড অংয়ে- 

ডাঁইড. অফ মার্করি মলম মালিস ব্যবস্থেয়] অশয়োড।ইড্ অফ পট" 
পিয়মু +" ইন্কইল্, ভিজিট্যালিস্ ও নীলবটিকা) আয়োডাইড্ অফ 
আয়রন ব। কড়লিভীরু অইল্ সেবন করিতে ' দিবে | উপরিউদ্ত 
উপায় দ্বার! জল আশোধিত ন। হইলে বক্ষঃ প্রাচীর বিদ্ধ করি 
জল নির্ণত করাইবে | গহ্বরে পুর সঞ্চিত হইলে বক্ষঃ প্রাচীর বিদ্ধ 
করিয়া! ড্েনেজ টিউব লাগাইয়া রাঁখিবে | 

'খ। বক্ষস্থলে প্রতিঘাত করিলে সগর্ভ শব্দ উত্পা. 

দিত হয় না। 

(অ)প& [রিসির গ্রথমীবস্থ য়, (আগ) ব্রন্কাইটিন্, (ই) হুপিং কফ, (ঈ; 
ব। প্রবল ক্ষয়ক্তাণ এই কয়েকটা পীড়াঁর বনক্ষস্থলে প্রতিঘ'ত করিলে সথ- 

শাব্দ উৎপাদিত হয় ল 

অ। প্রিসির প্রথমাবস্থা। (110077৯ ৮101700 911051000) 

৩৭। নির্ণয়কারক লক্ষণ 1-যদি শ্বাস প্রশ্বাস শব্দ ও ন্বরপ্ধনি 
স্বাভাবিক হইতে দেখা যায় আর শ্বাম প্রশ্বাস শব্দের সহিত এক 

প্রকার অশ্নভীর পরিম]র্জাক অর্থাৎ রবিহৎ (18711))772) বা কর্কশ ঘর্ষণ 
অর্থ এখ্েটিং (0281170) শব্দ আত হয় তাহ। হইলে প্লুরিসির অথমাবস্থ! 

ঘটিয়।ছে জানিবে | 
৩৮1 ধ্রুরা গ্রহ্বরের যে প্রাচীরদ্বয়্ এই পীড়। কারণ বন্ধুর হয় তাহ! 

ঘর্রি হুঈলে উপরিষ্টন্ত কর্কশ শব্দ উদ্ভুত হয়| শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস 
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ত্যাগ এই উ উর কালে এ শব্দ সচরাচর শুনা যাঁর, কিন্তু কখন কখন কেবল 

দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ কালে উহ শ্রুত হইর় খাকে। এই শব্দ কখন কখন 

ব্রন্কাইটিসের শুক শব্দ বলিয়। মনে হয় | এই রূপ সন্দেছ হইলে কণ্ 

ব্যক্তিকে কাশীতে কহিবে ১ ব্রনৃকণইটিস্ পীড়া প্রযুক্ত হইলে কাঁশী 

দ্বার। শব্দের পরিবর্তন হয়, কিন্ত প্রুরিমি কারণ হইলে কৌন রূপান্তর 

দুষ্ট হয় না| প্র,রিমি রোগে বক্ষস্থলে বেদন] প্রযুক্ত পশু ক। স্পন্দন 

দ্রুত ও প্রতিবন্ধক বিশিষ এবং শ্বীস প্রশ্বীস শব্দ ক্ষীণ হয় | 

৩৯। পীর আরম্তে কম্পন হয় বা শীত বোধ করে| "রোগীর 
খাসরুচ্ছ, হয়, ও পাশ্বদেশে তীক্ষ বেদন1 অনুক্তত হয়। এই বেদন] 
শ্বাসক্রিয়। ব। কাশী দ্বার বর্ধিত হয়| রোগী অনাক্রীন্ত পযুর্খে শয়ন 
করে, নাড়ী দ্রুত ও ধঠিন, জবর, ও অণ্প অন্প শুক্ষ কাঁশী হয়, কিন্ত শ্লেম্ম। 

অয়োমল বর্ণ বিহীন হইতে দেখা যাঁয় | সচরাচর এই অবস্থান্তে প্লুর। 

গহ্বর উৎস্থ্ট সিরম দ্বার পূর্ণ হয়| প্লুরিসি কখন কখন পুর/তন পীড়ার 

গায় অ।রন্ত হয়ঃ কিন্তু লক্ষণীদি ইহাতে প্রবল অবস্থার হায় হইয়। 

থাকে। 

২০ প্লুরিনি রে!খের ম্যায় তীক্ষ বেদন?, বক্ষ প্রাঁচীরস্থ পেশীর 

পাত রে'ণে, স্বারশুল্েশবো হ 1রপিস্ পীড়ার পুর্বে ঘঠিতে দেখা যায়। 

কিন্ত উপরিউক্ত পীড়া ত্রয়ে জ্বর হুইতে দেখা! যায় না, শ্বাস ক্রিয়ার সহিত 

ঘর্পণ শব্দ আত হয় না ও"বক্ষস্থল প্রাতিঘীত.করিলে সগর্ভ শব্দ ও উদ্ভ,ত 
হয়া না| 

৪১ | চিকিৎ্স। 1] রোগীকে শষ্য হইতে উঠিতে দিবে না 

দীর্ঘ শ্বধস গ্রহণ করিতে বা সর্বদ1 কথ কহিতে নিষেধ করিবে | প্- 

কার অধিক স্পন্দন ন] হয় এজন্য বক্ষুদেশে ফ্য/নেল্ জড়ইয়া রাঁখিবে | 

আক্রান্ত স্থলে মসিনার পুলটিন$ পোস্ত ঢেড়ির ছেক ; জর্প পল- 

স্তার! বা তার্পিন তৈলের কউঁপস্ দিবে! কোষ্ঠ বদ্ধাথ [কিলে বিরেচক 

ওষধ দিবে । বেদন] উপশমার্থে মরফিয়! ছাইপৌভার্ষিক্যালি ব্যবহৃত 

হয়। এই পীড়ায় অহিফেন্$ একোনাইট; সাইট্রেট অফ্ পট্যাস্ ও 
ণমোনিয়! ইথাঁর ও এমোনিয়া; কাজি; দুগ্ধ; এরোকট* চ1: 
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এবং সে ডা ওয়াটার ও লেমনেড ব্যবস্থ! কপ। যায়| পাড়ার উপশম 

পালে বলকারক ওষধধ ও উত্তম আহার দিবে 1 রোঁশী অধিক বরস্ক হইলে 
৬ টা ইড় পীড়াঁর লক্ষণ দেখিলে কুইন।ইন্, পুষ্টিকর মাংসের, ঝোঁল 

ও ওয় :ইন্ সরাপ ব্যবস্থা করিবে | ক্যাঁলমেল বাঁ নীল কটিকা, টাটার 

এমেঁটিক্, কল্চিকম্, হু ইড্রোক্রোরেট অক্ এমোনিয়া, হাইড়ৌসাএনিক 
এসিড ডিজিট্য'লিন্্, রন্রমোক্ষণ, জলোক বা বেলেস্তারাঁ কখন 
কখন এই পাড়ার ব্যবহৃত হয়| 

আ। প্রবল স্রনকাঁইটিস (-$০710 11010101118) 

৪২ । নির্ণ মকারক লক্ষণ 1-যদি শ্বাস প্রশ্বীস শব্দের সহিত 

শুক্ষ বা! আ'র্জ রীলস্ শত হয়, ও স্বরপ্গনি ব। স্বর কম্পনের কিছুই 

পরিবর্তন দৃ্ট না হয় ভাঁহ1 হইলে প্রবল ব্রনকাইটিস্ পীড়া] ঘটিয়াছে 
জানিবে | | 

৪৩। ব্রনঃ7৯টিস্ পীড়ার যে শুক্ধ ও অং্র শব্দ শর্ত হয় তাহা প্রভেদ 
করিতে শিক্ষা কর! নিতান্ত আবশ্যক | কেশ ঘর্ষণবহু শব্দ যে এই পীড়া 
শ্রাত হুইয়1 থাকে তদ্রুপ শব্দ বক্ষঃ পরীক্ষণ যন্ত্রের ও বক্ষস্থিভ কেশের 

ঘর্ষণ দ্বার!) বশক্ষর সহিত বক্ষস্থিত বস্সীদির ঘর্ষণ দ্বারাঁ, ত্বকের অবাবহিত 

নিশ্স্থিত সঞ্চিত বার, দ্বার। উদ্ভতভ হইতে পারে । এই পীড়ায় রোগীর 
জ্বর, বুরু (স্থির নিশম্বদোশে মন্দ মন্দ বেদন| ও ভাঁর' বে।ধ হয় কাশী ও শ্লে্ম। 

নির্থম হইতে দেখা য'য়। পীডার প্রথমাবস্থার শে্নেক্মা ভরল বা ফেনব 

ও অর্থ জ্চ্ছ, পরে অধন্ধচ্ছ ব। পুয়বৎ হইতে দেখা যাঁয়। শ্রেম্মণ রক্ত 

চিহ্নযুক্ত হইতে পারে, কিন্ত নিউমে।নিয়| রো'ণের স্যার অয়োমল বর্ণ 

বিশিন্ট হয় ন1| শৈশববস্থায় কৈশির বায়, নালীর প্রদাহ হইলে প্রা 
বদ! অপেক্ষা জ্বর, শ্বাস রুচ্ছ,$ ও অন্যান্য লক্ষণণদি প্রবল হইয়। থাকে। 
যদি এপিণগ্যাঞ্টিয়ম্ ও নিন্স্থিত পশ্ুক1 শ্বাস গ্রহণ কালে ভিতর- 
৪৮ আক হয় তাহ হইলে বার কোষ মধ্যে বাঁু গমনে প্রতিবন্ধকত। 

যাছে জীনিবে | এই প্রকার ব্রন্ক ০ ঘটলে কশ্দ সির সঙ্ষোঁচ 
রঃ 11১; ঘটিয়] থাকে । 
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| [চাঁকৎসা ; রেশীকে গার হইতে উঠিতে দিবেনা | থে 

ঘরে রে। রা শয়ন করে তথ!ক।র সান্তপ ৬৫ হইতে ৭০ ডিবি রাহিবে | 

হের লার, জলীয় বপ্ণ দ্বার। আদ্র রাখিবে | বিটি, চ্ধ ও এরোকুট 
*1 কাজি? ভুগ্ধ পচা; ঘোডাওয়াট'র এব জুগ্ধ; সরস] ইন্ইল্ ও 
বনের জল খাইতে দিবে | কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে বিরেচক ওবধ ব্যবস্থা! কর? 
বার | এমোশিরা ও সেনিগী) কাঁর্বনেট অফ. এমোলিয়' 5 বা সাইটে 
অক্ষ, পট্যাস্ এমে নিয় ও একোনাইট্, এই পীডায় ব্যবহার করা ঘাঁয়। 

ক্রণন্ত স্থানে শুঞ্ধ কশিৎ, ভীর্পিন তৈলের হপস্ ব। সর্ষপ পলস্তারা 
দেনা বায়| বাঞ্পাব্!৭ দ্বার উপক।র দর্শে | 

রক্ত মোক্ষণ। বেলেস্তারা, উাটার এমেটিক্ মলম যালিয। বমন 

কারক উষধ (যথ| টাটার এমেটিক্)ক্য।লমেল, কল্্চিকম্, হাইড নীএনিক্ 
মিড, ক্লোরেট অক. পট্যাঁস্, লরেল ওয়াটার, বা কেংরিন অ্রঈণ কখন 

কখনও ব্যবহ্গত ছয় | ্ 

ই 7 হুিৎ কক (11601)71)1) (6)111:11) 

৪৫1 নির্ণয়কারক লক্ষণ | সর্বদা ভরানক ক্ষণনিকন্ধ কাশী, 
ইহ।'র পরক্ষণেই দীর্ঘ শ্বান টানিয়া লইবার কালে কর্কশ ও কুক্ধুট 

ধ্নিবহ শ্বীম শব্দঃ আঁক্ষেপাস্তে ঘন স্মচ্ছ শ্লরেম্যা নিগম ব। বমন, আক্ষেপ 

কলে অংরক্ত ব নীলবর্ণ'মুখ মণ্ডল; চক্ষু বাঁছিরদিগে উত্থান ও শ্বাসাব- 

রে।ধ ঘটিবার সন্ত্রীবন। দেখিলে হুপিৎ কফ ঘটিয়াছে জানিবে | 

৪৩ | এই পীড়। অর্ধদ]। শৈশবা বন্থাঁয় ঘটিয়। থাকে। ইহা সং ক্রাথ 

বলিয়া পরিগণিত | ইহার মারিভয় হইতে দেখ] যায় ;" এবং, রী 
একব।র ইহাতে প্রপীড়িত হইলে, জীবদ্দশায় তাঁহাকে অর আক্রান্ত 

হইতে দেখা যাঁয় না| আ'রক্ত জ্বর ও হাম হইতে এই পাড়া উদ্ভুত হয় 
কনলীর দ্বার আক্ষেপ প্রযুক্ত অবকদ্ধ হইলে হুপ শব্দ উদ্ভূত হয়। 
পীড়ণ ঘটিব"র পুর্বে জ্বর কিয়দ্দিবন অবস্থিতি করে, চক্ষু ও নাসিক হইতে 
জল নির্থত হয় ও কফের অন্যান্য লক্ষণাঁদি ঘটিতে দেখ] যায়| পরে 
ভরের বেশ কম হয় ও হুপ শব্দ জনক কাঁশ জন্মে | এই অবস্থ$কে পীড়া 
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আক্ষেপিক অবস্থা (0৮7015৮০ নি(72) কছে | কিয়ৎকাঁল পরে পীড়ার 
প্রাবল্য কম হয়, শ্লেম্মা স্বপ্প পরিমাণে, নির্থত ও উহ1 অত্যপ্প চটট্চটে 
হইয়খথাকে। এই অবস্থাকে পীড়ার ক্রাইসিস্ অবস্থা কছে1. বায়ু 
উপনশলীর প্রদাছ এই পীড়ার অনুসঙ্গিক হইতে দেখা যায়| যেহেতু 
কৈশিক নলী সর্বদণ আ'ক্রান্ত হয় এজন্য পীড়া সাংঘাতিক হইলে বাস্তু 

কৌষ সমূহ সচরাটর স্থানে স্থানে সঙ্কচিত হইয়! যায়| পরিশেষে কখন 

কখন রোগীর বক্ষোবায়, বা ক্ষয়ক1শ পীড়া জন্মে । আর কখন কখন 
অখক্ষেপ হওয়াতে মৃত্যু ঘট থাঁকে। 

৪৭| এই পীড়া ছুই ব1 তিন সপ্তাহ হুইতে কয়েক মাঁস পর্য্যন্ত অবস্থিতি 

করে|, কৈহু কেহ বলেন নিউমোশ্যাফ্টিক আ্বায় বিষাক্ত হইলে ও 
তৎপ্রয়ুক্ত উচ্ার ক্রিঘ্ঈ'র বিরূপ হইলে এই রোগ জঙ্মিয়া খাঁকে। 

আক্ষেপ দিবসের মধ্যে ছুই তিন বাঁর বাঁঘণ্টার মধ্যে অনেকবাঁর হইয়া, 
থাঁকে। 

৪৮। এই' পীড়া] হাঁম, বসন্ত, ও অন্যান্য স্ফোট জ্বরের, বায়নলী 
ও কৃস্ফস্ প্রদাহের, অজীর্ণতা ও কোন মস্তি পীড়াঁর প্রায় আনু- 

সঙ্গিক হুইয়! থাঁকে। ইহু1 হইলে কখন কখন যুত্রে শর্কর দৃষ্ হয়; 

এবং কাশীর প্র।ধল্য বেশী হইলে নীদিকণ, মুখ,বা কর্ণ হইতে রক্তআৰ 
হয় ও টিমপ্যানম্ ঝিল্লী বিদীর্ণ হইতে দেখ যাঁয় এবং সচরাচর যোঁজক 

ত্বকের স্ফীততা (2০9578985) জন্মে | আর'ছুক্ষুস্ প্রদাহ, আক্ষেপ, 
মন্তিক্ষৌদক বা সচরাঁচর ব্রন্কীইয়ের কাট্যারল্ প্রদাহ ব। বা়ূকৌৰ 

সন্ক্চিভ হইলে প্োগীর মৃত্যু ঘটিয়! থাঁকে। 

৪৯। চিকিৎসা | পীড়া সামান্যতর হুইলে রোগীকে গরম বস্ত্র 
পরিধান করিতে কহিবে | ত্বকের ন্মব্যবহিত উপরে ফ্যানেল্ কাপড় 
ব্যবহাঁর কর1 অশবশ্যক | রোগীকে পুষ্টিকর লঘু পথ্য খাইতে দিবে ও 
ঘরের বাহিরে আনিতে দিবে ন1। প্রাতেঃ ও সায়ংকালে বেলীভোন! 

ও সোপ লিনিমেন্ট দ্বার পৃষ্ঠ বংশের উপর মালিস করিবে | কিন্ত 
কঠিনতর অবস্থায় উপনলী শ্লে্ষায় পুর্ণ থাকিলে ইপিকাঁক বমনকাঁরক 
মীত্রায় খাইতে.দিবে | এমোনিয়া ইপিকাঁক ও সেনিগী ; অসল্্ফেট্ অফ 
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জিঙ্ক ও বেলেডেোন) » এমোনিরী, ইখার, বেলেডোন। ও হাইড্োগীষে- 

নিক এসিড ব্রেমাইড্ অক এমোনিয়ম্ ১ ক্লোরিক্ "থর ) হাই 1 

দিও এসিভ.) নাইটি,কু এনিড.$ টিংচর একোনাইটু? অদ্ধিফেনু 
ইডেবক্লে'রেট, অফ এমোলিয়! এই সমস্ত গুষধ দিতে রর 

কে কাষ্ঠের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে & পৃষ্ঠবংশের উপরে বেলেডোন। লিনিমেন্ট 

মালিম করিবে | রোশীকে গৃহের বাছিরে আসিতে দিবে ন1| গ্ৃছের 

টান্ত'প ৬৮ ফা রাখিবে | ফ্যংনেল কাপড় ব্যবহণার করীইবে | লঘু 

4কটিকর পথ্য খাইতে দিবে | পীড়া পুরাতন হইলে স্যাঁকেরেটেড, কা্ব- 

নেট অক আইরন্ ,ব1 কড লিভার অইল্ ব্যবস্থা করিবে । রোগীকে 

স্বানন্তর করিতে কছিবে | টাটার এমেটিক; ইপিকাকিউয়মনব,; 

ফটকিরি ; আর্সেনিক; এসাফিটিড1$ কুরে; কাফি) কল্চিকম্) 
পেরক্সাইড, অফ হাইডেজেন্) মক) লোবিলিয়া ; স্যাকেরেটভ, 

কাবনেট, অফ আইরন্ ; কুইনাইন্ ২ অকৃস)ইড. অফ জিঙ্ক) গন্ধক , 

এই.্লামস্ত ওষপ কখন কখন ব্যবস্থা কর যায় । ফমিস্ ( [5০০১) € গটিসে 

((11911৯) কষ্ছিক্, পৃষ্ঠবংশের উপর জলোকণ ব1 সর্ধপ পলস্তাঁর। ব1 টার্টার 
এসেটিক ঘলম কখন কখন ব্যবহৃত হুয়| পুরাতন হইঝে শীতল জলের 
ঝারাব্যবন্থেয়। | ৃ 

জী  প্রবল,.ক্য়কাঁশ (.$1111( 1১11111131৯) 

৫০1 নৈর্ণয়কারক লক্ষণ 1; যদি রোগীর ব্রন্কাঁইটিদ্ রেগে যে 
সমস্ত লক্ষণ দেখিতে পাওয়। যায় তাহ তাহার ঘটে ও তদ্বাতিত তার 

সাতিশয় জ্বর ও শ্বাঁসকচ্ছ,তখ, কপিশ বর্ণের জিহ্বা, সত্বর শারীরিক শক্তির 

হীনভ৭, ও রাত্রিষোণে প্রভূত ঘর্ম হয়*তাঁছ হইলে প্রবল ক্ষয়কাঁশ ঘটি- 

য়!ছে জানিবে। | 

৫১| এই পীড়। জচরচর ৩ হইতে ১, সপ্তাহের মধ্যে শেষ হয়| 

উপরিউক্ত লক্ষণ গুলি দেখিলে শ্লম্ার কুস্দ,স্ পদার্থ আছে কিন' 
তাস বিশেষ করিয়া! দেখিবে | শ্লেক্মায় যে পর্যন্ত ্ঃ 51 

পদ'র্থ দেখ যায় (ক্ষয়কঁশ, রোগের মমস্ত ভে3ভিক: লক্ষণ লি 

১৮ 
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যদি বর্তম'ন থকে) সে পর্যান্ত এই পাড়া বলিয়। স্থির কর। 

উচিত নয়। 

গ। বক্ষস্থলের এক পার্খে প্রতিঘাত করিলে স্পষ্ট 

প্রতিপ্বনি অর্থাৎ আধনান সৃচক শব্দ উত্তুত হয় | 
৫২| প্রবল পীড়1 সমুছের মধ্যে নিউমৌখোরাক্স পীড়ায় অর্থাৎ 

বক্ষৌবায়তেই কেবল ইহা হইয়? খাঁকে। 

বক্ষোবায়। (1১170771011101881 ৩. | 

৫৩, নির্ণয়কারক লক্ষণ 1 যদি শ্বাস প্রশ্বাস শব্দ, বাকৃ প্রতি- 

ধনি ও স্বর কম্পন অস্পফ্$ রূপে শুন। যাঁয় বা একেবারে শুনিতে প1ওয়া 
ন] যাঁয়। আক্রান্ত পার্খ কুক্জ ও পশুক মধ্যস্থল সমূহ স্দীত হয়, পশু ক'র 

স্পন্দন অপেক্ষাকৃত কম ব1!লুপ্ত হয় এবং হৃৎপিগু স্থান"স্তরিত হুইয়। 
যাঁয় তাহ! হইলে বক্ষোবায়, ঘটিয়াছে জানিবে 

৫৪ | প্রুরিসি রোগে প্লুরা গহ্বরে জল সঞ্চিত হইলে ফুস্কূসি যেরপ 

নিপীড়িত ছয় ও শ্বাস ক্রিয়ার যেরূপ ব্যতিক্রম ঘটে, সেইরূপ এই পীড়য় 
গহ্বরে বায়, সঞ্চিত হইলেও হইয়া থাকে । এই পীড়ায় সচরাচর পুরা 

প্রদাহযুক্ত হয়, এজন্য বক্ষম্থলে প্রতিঘাঁত করিলে গহ্বরে জল সঞ্চয় 
হওয়? প্রযুক্ত বক্ষস্থলের অধঃদেশে সগর্ভ শব্দ উৎপন্ন ছয় ও উদ্ধাদেশে 

বাঁয়ু সঞ্চয় হেতু অস্বাভাঁবিক স্পষ্ট প্রতিধনি শুন1 শিয়া থাকে | অব- 
স্থবন পরিবর্তনে সগর্ভ শব্দোৎপাদক স্থানের সীমার আয়তন পরিবর্তিত 

হয়| রোগীর দগ্ডায়মীন অবস্থায় বক্ষের সম্মুখে এ সীমার উর্ধাদিকে 
উচ্চত) দৃষ্ট হয়, কিন্ত পৃষ্ঠদেশে শয়ন করিলে এঁ উচ্চতার ন্যুনত) ঘটে | 
কখন কখন স্বর শব্ষের সহিত ধাতু পাত্রে জল ঢাঁলিলে যেরপ শব্দ 

হয় সেই রূপ প্রতিধ্বনি (4171)00710 ০1০০) শত ছইয়! খাকে | কখন 

কখন রোগী নড়িলে পত্রে জল রাখিয়| ন।ডিলে যেরপ শব্দ হয় 

সেই রূপ হইয়া! খাকে 



| ১৩৯ ] মা 
সচরাচর বক্ষোবায়ু পীড়ায় ফুন্কসস্থিত কোন ক্ষুদ্রতর গহ্বর বিদীর্ণ 

হওত পুরা গহ্বরে বায় প্রবিষ্ট হুয়, এজন্য প্রায় ক্ষয়কাঁশ পীড়ার লক্ষণ 

এই পীড়ার পুর্বে ঘটিতে দেখা যাঁয়। যদি রোগী কাঁশীতে কাঁশীতে 
বায় কোষ বিদীর্ণ হয় ও এ বায়, গ্লু! গহ্বরে প্রবেশ করে তাহা! হইলে 
তৎক্ষণণৎ পাস্থদেশে সাতিশ্বয় বেদনা, শ্বাস. কুচ্ছ,তা ও মুচ্ছণ ঘটিতে 

দেখা যায় ; এবং নাঁড়ী ক্ষীণ ও কম্পিত হয়| পরে রোগী সোজা হইয়া 
বসে বা কেবল আক্রান্ত পার্খে শয়ন করিয়! খাকে। বদন ও ওষ্চের 

নীলিম', প্রভূত ঘর, ও বদন এবং হস্ত পদাদির ৫শাখ হইতে দেখা যায়। 
এই পীড়াঁয় সচরাচর রোগীর মৃত্যু হয়| বক্ষস্থলে প্রতিঘাত করিলে 
কেবল বক্ষোবায় ও বাঁয়ুল্ফীতি রোগে স্পট প্রতিধনি শুন] যায়" কপ 
প্রতিধনি শুন! থেলে গ্রী ছুইটী রোগের মধ্যে কোঁনটী ইহ1 জীন আবশ্যক। 
কিরূপে ইহ জ্ঞাত হওয়া] যাঁয় তাহা নিম্নে লিখিত হইল] 

এমকিসিমা | | নিউমোখোরাকস্ । 
১। ইহা পুরাতন রোগী বলিয়া ১| ইহা! প্রবল রেশ বলিয়! 

পরিগণিত] পরিগণিত | 

২। ইহাতে বক্ষস্থলের উভয় ২ | ইহাতে বক্ষন্থুলের এক পা- 
পার্শ আক্রান্ত হুইয়! খাঁকে, ও প-* শ্বঁআক্রান্ত হইতে দেখা যায়, ও 
শুক? মধ্যস্থিত স্থল স্কীত না হইয়] পরডকা। মধ্যস্থিত স্থল স্ফীত অর্থাৎ 
স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিতে দেখ! প্রসারিত হয়| 

যায়। 

৩। শ্বীন প্রশ্থীন শব আকর্ন ৩। শ্বাস প্রশ্বাস শব্দ আঅকর্ণন 

করিলে শুনিতে পাওয়] যায় বটে, | করিলে শুনিতে পাওয়। যায় না। 

কিন্তু ক্ষীণ বোধ হয়। ! 

ফ্ স্মুসের পুরাতন পীড়া (017:০2010 1)1508593 ০৫ $, 15589) 

৫৫| যে সমস্ত পীড়া ফুস্ফুসির পুরাঁতন ব্যাধি বলিয়। পরিগণিত হয় 

তাহুণ নিম্সে লিখিত হইল | ১ম| পুরাতন বাক্ষোত্তর্বেফেঠিব (017:507 
1100115৬) ২য় | বক্ষকদক (11৮07011083), ৩য় | ক্ষয়কাশু (171101515), 
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৪র্থ | পুরাতন ব.য়, উদ্গা ঠা শী প্রদাহ ((0100000161)101001111৯) এবং ৫ম | 

বায়, শ্শিতি (88775 ২1012) | | 

, ৫১। পরীক্ষ্যরন্তে কগ্ন ব্যক্তির বক্ষস্থল প্রতিঘাত করিবে এবং তাঁস্থাতে 

যে যে রূপ হইবে ভাহ। বিশেষ করিয়া দেখিবে | যদিস্যাৎ প্রতিঘাভ 

স্বর সগর্ভ শব্দ উদ্ভুত হয়, তাহা হইলে পুরাতন প্লুরিসি ব। হাইড 

থোরাক বা) ফুস্ শু দিতে গুটি সঞ্চিত হওত এ যন্ত্র ঘন ব1 গুটি সমুহ 
কোমল বা এ যন্ত্রে গহ্বর নির্মিত হইয়াছে জানিবে | প্রতিঘ'তে সগর্ড 

শব্দ উদ্ভূত না হইলে পুরাতন বাঁয়ু উপনালীয় প্রদাছ, এবং অস্বাভাবিক 

স্পষ্ট প্রতিধধনি হইলে বাসুস্কীতি ঘটিয়শছে জাঁনিবে |. 

ক বক্ষস্থলে প্রতিঘাত করিলে সগর্ভ শব্দ উদ্তূত হয় । 

অ॥ পুরাতন বক্ষোস্তর্বেন্টোষ ((51)101)16 110014২৬) 

বা বক্ষকদক (111110101)078৯) 

নির্ণয়কারক লক্ষণ 1 যদি সগর্ভ শব্দ বক্ষস্থলের অপো- 

ভাগে ও পুষ্ঠদেশে শুনিতে পাঁওয়। যায় ও শাঁস প্রশ্বাস শব্দ, স্বরধশি 

ও স্বর কম্পন কিছুই শুনিতে পাঁওয়! না যায়, তাহ হইলে পুরাতন 
বক্ষোভ্তর্বেফীষ ব। বক্ষকদক ঘটিয়ছে জাঁনিবে 1 

৫৮ | যেহেতু বক্ষকদক পীড়া প্লুরা গহ্বরে জল উৎ্থষ্ট হয় ; এজন্য 
প্লুরিসিতে জল উৎস্য্ট ছইলে যে রূপ লক্ষণ দৃষী হয়, ইহাঁতেও প্রায় সেই 

রূপ হইতে দেখা বাঁয়। কিরূপে তাহাদিগকে বিভিন্ন করিতে হয় তাহ! 

নিম্রে লিখিত হইল | 

প্ররিসি। | হাইডোথোরাক্র ৷ 
১| ইচ্ছা কেবল বক্ষস্থলের এক ১1 ইছ1 ছুই ' পার্খে ঘটিয় 

পাশ্থে ঘটিতে দেখণ ঘায় | থাকে 
| 

২] ইহুাখতে অকল্মাৎ রোগী | ২| ইহ অকস্ম।ৎ ঘটিতে দেখ। ূ ৃ 
| । যায় "| ইহখ সার্বধঙ্গণ শোথ 
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হুইলে ঘটে বা ব্বক্কক, হৃৎপিণ্ড ব: 
গপাবডিও হয় | , 1 যরুৎ ' পীড়। হইনে উৎপন্ন হয়| 

৩। রক্ষ্ছলে বেদনা) বোধ করে। | ৩1 ইহাতে ঘর্ষণ শব্দ শুনিতে 

পীড়ার প্রথমাবন্থ'য় ঘর্ষণ শব্দ শু- ূ পাওয়া? যায় ন। | 

নিতে পাগয়।যায়। | 
৪| পর্কা মধ্যস্থিত স্থল রী | ৪ | পশু ক! মধ্যস্থিত স্থল স্ফীত 

হয়, ও হৃৎপিও স্থানান্তরিত হইয়], । ছয় না, ও হৃৎপিগ স্থানাভ্তরিত হ- 

যাঁয় | | । ইয়। যায় না। 

৫৯| যদিশ্যা বক্ষস্থলের নিমদেশে গরতিঘাত করিলে সগর্ভ শব্দ 

উন্ভ,ভ না হয়, তাহ। হইলে জত্রন্থী়, (018 ৮1012110010) মিশন জর- 

শ্হ়াঃ (301)-017 ৮161৮ 2101) ও উর্দধ কক প্রদেশ (১01])70-31)1009 

৭1010) বিশেষ করিয়। প্রতিঘাত করিবে । উল্লিখিত স্থান সমুহের 
উভয় পাঁশ্বের প্রতিধনি শব্দের মধ্যে বিভিন্নতা তুলনা করিয়? দেখিবে | 

এবং সগার্ভ শব্দ উদ্ভত,ত হইতেছে কিন! এরূপ সন্দেহ জন্মিলে, কণ্ন ব্যক্তির 

বক্ষদেশ, দীর্ঘ নিশ্বান ও প্রশ্বান কালে প্রতিঘথাত করিয়। দেখিবে। 

আরও ইহ দেখা উচিত যে উভয় পার্খের নিম্ন জত্রস্থীয় প্রদেশ নিশ্বাস 

এহুণ কালে সমভাবে স্ফীত হয় কিনা। ইহু! কেবল উ্বী বক্ষদেশ ফিত! 

দ্বার! পরিমাণ করিলে ব। এ দেশ. সংস্পর্শন করিলে জানিতে পারা যাঁয়। 

অ।র ও উভয় পার্থর উদ্ধ ও নিম্ন জত্রস্থীয় ও উর্ধ কণ্ঠক প্রদেশে শ্বাস 
প্রশ্বান শব্দের স্থায়ীত্ব ও তালের মধ্যে বিভিন্নতা দেখিবে। বক্ষঃ 

এরীক্ষণ যন্ত্র দ্বার! উভয় পীশ্রেরি উপরিউক্ত স্থান সকল পরস্পর পরীক্ষা 

করিলে, বা এককাঁলে এলিসন্দ ডিফারেন্সিয়'ল্ ফেথস্কৌপ (4$115070?8 
[)1007508) 58900193০01১৪) বক্ষদেশে সংস্থপিত করিয়। শুনিলে এ এ 

স্থানোস্ত,ত শ্বীন প্রশ্বীস শবের স্থায়ীত্ব ও তালের মধ্যে বিভিন্নতা প্রতীয়্- 

মীন হয়। আরও ইহ দেখা উচিত যে শ্বীন শব্দ অনবচ্ছিম্ন নু হুইয় ক্ষণ 
নিকর (56706) ব] বক্ষস্থলের কোন কৌন স্থানে নলীয় (10১12) 

কিঘ। দীর্ঘ নিশ্বাসের পরক্ষণে টক্টকৃ'শব্দ শত হয় কিনা] উভয় 
পার্থের বীকৃ প্রতিধ্বনি সমরূপ কি ভিন্ন তাহ! ও দেখাবেশ সচরাচর 
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১ “ভোর 8 ী পী” নু ২ হাতি পুরাক্ন। কারবীর পক্ষে রোগীকে কাশীতে পরে দর্ধঘ শিশ্বীম শাহণ 

করিতে কহিবে |. | 

আ। কু.ক্ফ,সের গুটি সঞ্চয় হেতু ঘনত্ব (০১110 
11918 07 009 1401) 0১5 110১07015) 

$ 

৬০। নির্ণয়কারক লক্ষণ 1 যদি উদ্ধ বক্ষঃ দেশে সগর্ভ শব্দ 
উদ্ভ,ত হয়, শ্বাস শব্দ ক্ষীণ ও প্রশ্বাম শব্দ বর্ধিত ও প্রবল ব" শ্বাস শব্দ 

কর্কশ বাক্ষণ নিকর বাশ্বাস প্রশ্বীস শব্দ নলীয় ব! শুফ টক্ টকেবৎ 

হয় ও বাক প্রতিধ্বনি উচ্চতর, পশু কার স্পন্দন অপেক্ষাকৃত কম ও নিম্ন 

জত্রস্থীয় প্রদেশ অপ্প প্রসারিত হয়, তাহা হইলে ফুস্দংসে গুটি সঞ্চিত 
হইয়াছে জাঁনিবে। 

৬১। গুটি সঞ্চিত হওনের লক্ষণ স্পষ্ট রূপে প্রকাশিত ন। হইলে 

যে উহা ঘটে নাই ইহা কোন মতে বিবেচনা! করিবে নী| এবং 
যদি ক্ষয়কাশের স্পষ্ট লক্ষণ প্রতীয়মান হয় তথ'পি বক্ষম্থুল পুনঃ পুনঃ 

পরীক্ষ! ন! করিয়! রোগীর ক্ষয়কাশ জন্মিয়াছে ইহ1 কোন মতেই বলিবে 
না। ফুস্কুসে গুটি সঞ্চিত হইলে প্রথমাবন্থয় কাশী (ইহা প্রায় প্রাতেঃ 

হুইয়। থাকে) এখং মুখ হইতে শ্লেম্মা নির্ঘত হয়! শ্লেম্ম। অস্প পরিঘিত 

রজ্ভবৎ ব। অর্ধ স্বচ্ছ দেখা যাঁয় এবং মুখ হইতে রক্তঅ।ব হয়। সামন্ত 

পরিশ্রমের পর হাপাইয়। থকে | পর্খদেশে বাঁ নিম্ম'জত্রস্থীয় গ্রদেশে 

বেদন| বে'ধ করে| রোগী শীর্ণ, রত্রি যোগে ঘর্ম ও নাড়ী বেশীবান্ 

হয়| আর মাড়ির উপরে একী লাল বর্ণের রেখ! ও অঙ্কুলির নখ গুলি 

নিষ্বে বক্র কিনা তাহাও দেখিবে। শেষোক্ত ঢুইটী লন্মণ প্রায় ক্ষয় 

ক'শ রোগে দৃষ হয়! রোগীর মুখ হইতে রক্তভ্রাব হইলে সর্ববদ। ক্ষয় 
কাশ রোৌগ সন্দেছ করিবেঃ এবং যদি রে'শীর হৃৎপিণ্ডের কোন পীড়। 

ন1 থাকে, ও (রোগী জ্ীলোক হইলে) যদি রজে [তির কোন লক্ষণ 
দৃষ ন1 হয় তছ! হইলে মুখ হইতে রক্তআব ঘটিতে দেখিলে কুন্দুসে 
গুটি সঞ্চিত হইয়াছে বা পরে" হইবার বিলম্ষণ সম্ভবনা অছে তাহ 

অধশ্য অব বিবেচনা করিবে | অ।র রোগীর পরিবারের মধ্যে কাহারও 
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এই পীড়। হইয়াছিল কিনা তাহ] জানিবে] পীড়ার রিষয়ে, সন্দেহ 

হইলে লোখায় ফুল্ফ,স্ বিধানেংপাদান দুষ্ট হয় কিমা তাছা। বিশেষ 

ক পরিচিত হইবে | শ'রীরিক সন্তাপও পরীক্ষণ করিয়া দেখিবে। 
যদি উহ! অতিশয় হয় ও ১০২ ব1 ১০৩ ডিশ্রির মধ্যে একরূপ হইয়' 

থাকিতে দেখ। যায়, আর, অন্তান্ত যে যে. পীড়ায় এ রূপ জন্তাপ 

হয় ভাহ। যদি দৃষট নণ হয় তাহা হইলে ফুস্কসে গুটি জন্বিয়াছে 

জানিবে 

। ফুসে সঞ্চিত গুটির কোমলাবস্থা । (41 ৫ 9 

11) ও 1,210 11) 07651 20 01 90106101105) ৯ 

ও 

পিএাবারর লক্ষণ 1_-যদি এক ব1 উভয় পার্থর ফুস্যু- 

দের উপরি অংশের উপর প্রতিঘাত করিলে সগর্ভ শব্দ উদ্ভ,ত হয়, 
এবং বক্গদেশ আঁকর্ণন করিলে কেশ ঘর্ষণবৎ নলীয় শ্বাস রশ্বান শব্দ ও 

বদ্দিত বাক প্রতিধনি আত হয় তাহ! হইলে দুম্ফুসে সঞ্চিত গুটির 
কে"মলাবস্থ। ঘা্টয়ধছে জ:নিবে। , 

৬৩| নলী ও কুস্ক,সস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুত্র শীহ্বর তরল পদীর্থে পুর্ণ হইলে 

তাহাদের মপ্য টা বায় শতায়াত কালে কেশ ঘর্ষণবৎ শব্দ উৎপ!দিত 

হয়| অগর্ভ ও ওত বাক প্রতিধনি দ্বারা বিবেচন] করিবে 

যেরোণ কেবল রে উপনলীর প্রদাহ নহে । কেবল মাত্র অস্পষ্ট 

সগর্ভ শব্দ এবং কেশ ঘর্ষণবৎ শব্দ ফুস্ফুসির উপরি খণ্ডে শ্রচত হইলে 

শ্লেন্মায় ফুম্ফ,স্ পদার্থ দৃষ্ট হয় কিন! তাহা! বিশেষ করিয়া দেখিবে। 
গুটির কোমল বস্থ1 ঘটিলে নিম্ন জত্রস্থয় প্রদেশ চ্যাপট1? হয় এব এক 
ব1 উভদ্ন পার দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ কালে জ্ব্পই স্পন্দিত হইতে দেখ 

যায়) 

৩৪1 ফুস্ছুসিতে কর্কট রো'গ জন্মিলেও ক্ষয়কাঁশ পীড়ার রা লক্ষণ 

প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ প্রতিঘাতে সশর্ভ শব্দ ও আকর্ণনে নলীর শ্বাস 

প্রশ্বাস শব্দ অনুভূত হয় বটে কিন্ত ইহ। ঘটিলে রোগীর মুখ হইতে অনব” 
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চ্ছিন্ন রক্তআব হয় ও শ্লেক্ায় ফুশ্ষ,স্ পদার্থ দৃষ্ট হয় না, এন শরবের 

মধো অন্যান স্থানে ও *+ পীড়। খাকিতে দেখা যায়। 

ঈ। কম্ক,স মধ্যে গুটি সঞ্চয় হেতু গহ্বর (171/10-- 
(10৮1৮ 06 0106 1,010) 

৬৫ | নির্ণয়কারক লক্ষণ 1-_যদি এক বা] উভয় পাশের বক্ষ- 

স্থলের উপরি অংশে প্রতিঘাঁত করিলে সগর্ভ শব্দ ও আকর্ণন করিল 

নলীয় অর্গৎ কান্দরিক শ্বাস প্রশ্বাস ও বক্ষেখবাঁকধনি (7১6০0710171 

শুন য'য় এবং রোগী কাশিলে গরগ্রিং শব্দ উত্ত,৩, হয়, তাহ হইলে 

ফুম্ফ,স্ মধ্যে শ্বর নির্শিত হইয়াছে জানিবে | 

৬৬। নলীয় শ্বাস প্রশ্বাস শব্দ ও বক্ষোবকৃধনি বীর! গহ্বর যে কিয় 
দংশ শৃন্ত ও কাশী দ্ব।র গরগ্লিৎ শব্দ উদ্ভীত হইলে গহ্বর যে বায়ু ও তরল 

পদার্থে পুর্ণ ইহ! প্রতীয়মণন হয়| ক্ষয়কা'শ প্রবল হইতে থাকিলে কাশী ও 
শ্লেক্া বেশী নির্গম হইতে দেখা যায়, রোগী ত্বরান্বিত মলিন হইয়! পড়ে; 

ও রাত্রিকীলে বেশী পরিমাণে ঘর্ম হয়। বক্ষোন্তর্বেউ ঝিল্লীর প্রদাহ 
হওয়াতে সদ] ৰক্ষে এবং পার্খে বেদন1 অনুভূত হয়| নাঁড়ী বেশীবানঃ 
স্বর শব্দ অল্পষ্ট ও ফুস্ফুসবত+ জিহ্ব] ক্ষতযুক্ত, বমন কষ্টকর (বিশে- 
যতঃ প্রাতঃকালে বমন কষ্ট অনুভূত হয়) পদাদির'শৌথ ও উদর"- 

ময় হইতে দেখ] যাঁয়। নিউমোনিয়। পীড়া বশতঃ ফুস্ফুসিতে গহ্বর 
নির্ষিত হইলেও প্রায় উপরিউক্ত রূপ লক্ষণ সকল দৃষ্ট হয়, কিন্ত ফুস্মুদিতে 

নিউমোনিয়1 পীড়া প্রযুক্ত গহ্বর নির্ষিত হওয়। কদাচিত ঘটে। ইহা 
হইলে প্রায় ফুস্কুপির অধঃদেশ্েই ঘটিতে দেখ]! যায়, ও নিউমোনিয়া 

পীড়ার লক্ষণ পূর্বের দৃষট হয়| ব্রন্কা ইটিস্ পীড়া বশতঃ বায় নলী ৩৮7 
রিত হইলে প্রা কুস্কুপিতে গহ্বর জশ্িয়াছে বলিয়া! বোধ হয় ও তগ্রপ 

লক্ষণ ও প্রায় প্রকাশ করে। কিন্তু বায় নলী প্রসারিত হইলে লক্ষণ 

অধিক প্রবল হয় নণ, ফুস্কসির অধঃ ওস্তন্য প্রদেশে নলীয় প্রসারের লক্ষণ 

দুষ্ট হয়, কাশী যদি ও ভয়ানক হইভে দেখ যাঁয় তত্রাচ ঘন ঘন হয় ন। 
এব শ্লেক্মা'নির্ঠত হইলে উহা অত্যন্ত ছু্ন্িযুক্ত হইয়ণ থাকে, ও ইহাতে 
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পনিরবৎ টক্তরূপ দূষিত গুলা ও থাকিতে দেখ! য'য় |.কিন্ত আগুবিক্ষণিক 

পরীক্ষায় ফুস্ব,স্ নির্মিত পদার্থ দৃষ্ট হয় ন1| যদি ফুস্কসির উপরিভাগ্গে 

একটী "বৃহৎ শুন্য গহ্বর অবশ্থিতি করে, তাহ! হইলে" প্রতিঘাঁত ছ্ঠর। 
স্পষ্ট প্রতিধধনি উদ্ভ,ত হয়ঃ ও এম্ফরিক শ্বাস প্রশ্বাস ও ধাতু পীত্রপ্বনিব 

বক প্রতিধধনি শুনিতে পাওয়া যায়| 

*৬৭| চিকিৎসা 1-শীরীরিক স্বাস্থ্য ও আহারের প্রতি লক্ষ্য 

রাখিবে। স্থান'পরিবর্তন করিতে কছিবে | প্রত্যহ প্রাতেঃ গু সাঁয়ং- 

কলে অদ্দ চাঁলন] ব্যবস্থেয় | রোগীর গৃহ মধ্যে বিশুদ্ধ বায় চলাচল 
করে এমত কর? আবশ্যক | গরম বস্ত্র বথ?, ফ্যাঁনেল বা যা মুগুর্ম ত্বকের 

অব্যবহিত উপরে পন্ধিধান করিতে কহিবে। প্রত্যহ কুমম কুদম গরম 

জলে বা লবনাক্ত জলে গীত্র স্পঞ্জ করাইবে। জ্বরের বেগ দেখিলে 

ধ্রবণাক্ত ওবধাদির দ্বার। শাম্য করিবে । 

পুষ্টিকর পথ্য যথ।, মাংসের ঝোল, জুগ্ধ, কাঁচ! অঞ্ড, হুগ্ধের শর 
ইত্যাদি দিতে পারা যায়| আ'ইসল্যণঞ্ মস্ ও কুইনাইন্ জেলি; অন্বল 

ণ।কিলে ভপ্ধের নছিত চুনের জল : রম ও হ্প্ধঃ ব্রাণ্ডি : পোর্ট বা সেরিঃ 
বর্ণ গি ১ হ্যামপেন্ ফ1উট, ইত্য |দি ব্যবস্্েয় | * 

৩৮| ওঁষধ ;_ কড়ুলিভাঁর 'অইল্ ; কড্লিভার অইল ও বার্কের 

পিচকাঁরি ; কড়লিভার অইল্ দ্বার! শীত্র মর্দন; ফিল ও নারি- 

কেল তৈল; ফিল ও গ্রিসিরিন? হাইপৌঁফস্ফাঁইট অফ সৌডা? বা 

লখইম ? বার্ক পুর্ণ মাত্রায়» লৌহ ঘটিত ওষধ) কুইন1ইন্ ; লাঁইকর 
পট্যাসি; কার্বনেট অফ এমোনিয়1 | *মুখ হইতে রক্তআব হইলে 
সঙ্কেণচক ওষধ যখ। তাঁরপিন তৈল ; গ্যালিক এসিড ; ট্যানিন্ ও নাই- 

টিক এসিড? কাশী নিবারণার্থে অহিফেন্ ব1 মরফিয়! ব1 ভিককৃসন্ 

অফ আইসল্য1গ মস, ইত্য।দি ; হৃৎপিণ্ডের উত্তেজন নিবাঁরণণর্থে হাইডরো- 
»সায়েনিক্ এসিড, ডিজিট্যালিস্? রাত্রিষে!গে ঘর্ম হইলে গ্যালিক এসিড, 
ধাডু অমন ও বার্ক) *উদরাময় থাঁকিলে সঙ্কোচক ওষধ যখ, রেট্যানি, 
ক্যাঁটিকিউ, ম্যাটিকো1.9 রেট্যানি, সলফেট অফ কপাঁর' ও অহিফেন্, 

১৯ 
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নাইটে,ট অফ সিলভার ও অহিফেন, কাইনে! ও লগউড, বিসমথ, 
সঙ্ষোচক ওষধের পিচকারি ; কাঁশী ও শ্লেম্সা নির্ঘম বন্ধ করিবার জন্ত 

তাঁর্পিন তৈলের বা হাইড্রোসায়েনিক এসিডের বা স্পে,র উপরে ট্যানিক 
এসিড, তার্পিন তৈল ব1 ঝিল রাখিয়। তাহণর ত্রাণ দিবে ও এপিগ্লাটিস, 
ফেরিস্কস ও লেরিঙ্কম ভিতরে কর্টিক লাগী।ঈয়] দিবে | 

৬৯ | বক্ষেঃর উপরে আয়োডইন লিনিমেণ্ট, শুক্ষ কপিং, জয়পাঁলের 
তৈলের লিনিমেণ্ট, পুনঃ পুনঃ বেলেস্তাঁর1 ও পরে স্তাবাইন অইন্টমেন্ট বা 
এলবিসপেয়ারস্.পলস্তার1 প্রয়োগ, জত্রস্থির নিশ্বে ইস্থজ ব। সিউনস্ : 
পুনঃ পুনঃ সর্ষপ পলস্তার1 প্রয়োগ; তার্পিন তৈলের পন; ব1 
লবণাক্ত জল ব1 কডলিভাঁর অইল বা স্যণল্যাড. অইল বা বেলেডোন। 
ও একোনাইট লিনিমেন্ট ম্বার। বক্ষঃ দেশ মর্দন ব্যবস্থেয় | 

৭০ | কখন কখন এই পীড়াঁয় প্যান্ক্কয়েটিন্ ও প্যান্কুয়েটিক্ইমলসন্, 
স্তাপ্খ1$ ক্রোমাইড অফ আয়রন ; পেরকৃসাইড অফ হাইড়েীজেন; 

এসিটিক এসিড ) এক্টিয়। রেসিমোঁী ; হবইডে,সল্ফিউরেটু অফ এমো- 
নিয়; আয়োডাইড অফ এমোনিয়ম্্) গ্লিসিরিন্) লবণ ; গন্ধক; 

কোডিয়া, ডিজিট্যাঁলিন্ ১ ফস্ফাঁরস্, কার্বনেট.অফ লেড? অরসেনিক 
ফসফেট অফ লাইম? মর্করি ও খড়িমীটি ) কল্চিকম্ $ ও ন্যাপ্থার ব। 
ক্লোরিনের, কার্বনিক্ এসিডের; ব। অকৃমিজেন্ গ্যাসের বা আয়ে'ডাইনের 
বা আল্কাতরার স্রাণ ব্যবস্থা! করণ যাঁয়। 

খ। বক্ষঃস্থলে প্রতিঘাত করিলে স্বাভাবিক প্রতিধধনির 
কোন বিৰপ দেখা যায় না। 

পুরাঁতিন ব্রন্কাইটিস_ ((611701010 13101)01)1018) 

৭১।' নির্ণয়কারক লক্ষণ 1_যদি বক্ষঃস্থল প্রতিঘাঁত করিলে 

স্বাভাবিক প্রতিধনি উদ্ভূত হয় কিন্তু শ্বাস প্রশ্বামের সহিত শু, 

বা! আর্ত শৃব্দ আ্ুতত হইতে াঁকে তাহ টা পুরাতন ব্রলকাইটিস্ ঘটি. 
মাছে জানিবে | 
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৭২ পুরাতন ও প্রবল ্রন্কাইটিস্. পীড়া মধ্যে এই গ্রভেদ থে 

প্রথমৌক্ত পীড়া ক্রমশ উদ্ভব হয়একা'রণ লক্ষণ গুলি সাঁতিশয় কঠিন হইতে 

দেখা মায় নখ | যদিস্াঁৎ ুপ্কসির উদ্ধভাগে শ্বাঁস গ্রশ্বান কালে শু 
ব1 আর শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় এবং প্রতিঘণতে সগর্ভ শব্দ প্রতীয়মীন, 

ন1 হইলেও ফুস্কমিতে গুটি সঞ্চিত হইয়াছে বলিয়া সন্দেছ করিবে ও 

সন্দেহ দূরীকৃত করিবার জন্য শ্লেম্মায় ফুল্,স্ নির্মিত পদার্থ দুষ্ট হয় কি 
ন। তাহ। দেখিবে | কখন কখন শ্লেম্মীয় ব্রন্কাইয়ের শাখানুশাখার 

অনুরূপ বক্ষবৎ কাঁউস্ লক্ষিত হয় | এই রূপ দেখিলে রোগ পুরাঁতন 
বলিয়। জানিবে | , ইহ! ঘটলে মুখ হইতে কখন কখন কঠিনতর রক্তআব 

হয়| এই রূপ রোগকে প্লাা্টিক্ ব্রন্কাইটিস্ বলিয়! জাঁনিবে 1 গ্ুরাঁতন 

ব্রনৃকীইটিস্ ঘটিলে মুখ হইতে সাতিশয় রক্ততঅর্খব ব্যতীত প্রায় ক্ষয়- 
কাঁশের ন্যায় লক্ষণ (যখাঁ, রাত্রি যৌথে ঘর্শ, শারীরিক শীর্ণতী প্রভৃতি) 
হইয়! থাকে, কিন্ত ইহাঁতে ভেঠতিক লক্ষণ গুলি ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয়, এবং 
শ্লেম্মার ফুস্ফুস্ পদার্থ দেখিতে পাওয়া যাঁয় না| 

৭৩ | চেকিৎমা ।_ ত্রন্কাইটিস্ পুরাতন হইলে নিম্ন লিখিত ওষ- 

ধাদি ব্যবস্থা কর যায়, যুথ ? কার্ধনেটু অফ্ এমোনিয়1"; সাইটে, অফ্ 
এমোনিয়1 ; এয়োনিয়! ও সেনিশী/; মিশ্চিউরা এমোনাঁয়েসি ও আহি-. 
ফেন্্; ইস্কুইল্, এমোনিরা ও মর্ফিয়া; ইপিকাঁক্ ও ইত্ডিয়ান্ সাঁর্স1 
নাইটি,ক্ ইথর, ইপিকাক্ ও কোনায়ম্; ইম্ষুইল্ ও কোনায়ম্) 
উ্টামোনিয়ম্ ও ভল্্কেমার1 ; সাঁরস ও ইস্ষুইল্) ইস্ফুইল্ নাইটি,ক্ 
এসিড ও বার্ক ? কম্পাউপু ইস্কুইল্ বটিকা) বেন্জৌয়েট্ অফ্ এমোনিয়] ; 
কড্লিভার, অইল্ ; ওয়াইন্ সরব |'.পুর্টিকর পথ্য ও ছুপ্ধ খাইতে 
দেওয়া যায়। 

৭৪ |বাহ্্য প্রয়োগ ॥-বাম্পের, তারপিন্ তৈলের, ক্কুয়োজোটের 
ব1 এটমংইজড. ফুইডের আ্রাণ )বক্ষঃদেশে সর্ষপ পলস্তারা, ভারপিন্ 

ডলের $ টপস্ ৰা (উত্তেজক লিনিমেণ্ট প্রয়োগ এবং পিচ, যা ল্বেনম্ ব 

ক্যাপিবিয়েট প্রাণীর বাবহ্ড হয় | : 
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টারটার্ এমেটিক্. সল্ফেটে অফ. জিঙ্ক) কম্পাউগু টিংচর অধ, 

বেন্জইন্ঠ কেপেব1; কাবাবচিনি ; কয়োজোট, গৌয়ায়েকম্ 

ডিজিট্যলিস্ ) 'ক্লোরেট অফ. পট্যাস্; ফৌর্যাকৃস্, সম্বল শ্রভৃতি 
উ্ষধ সকল কখন কখন ব্যবহার কর] যায়। বক্ষঃদেশে জয়পাঁলের 
তৈল, টার্টার্ এমেটিক্ সলম, ব1 বেলেস্তীরা কখন কখনও প্রয়োগ 

হয় | 

গণ বক্ষঃস্থলে প্রতিঘাত করিলে অস্বাভাবিক প্রতিপ্ধনি 
উদ্ভূত হুয় । 

এমকিলিমা (1:001)17)50104) 

৭৫ | নির্ণয়কারক লক্ষণ 1 যদি বক্ষেঃর ছুই পর্খে প্রতিঘাত 

করিলে অস্বাভাবিক প্রতিধনি শুন যায়, শ্বাস প্রশ্বাস শব্দ ক্ষীণ ও 
অস্পষ্ট বা ইহাঁদিগের সঙ্গে ব্রন্কাঁইটিস্ পীড়াঁর লাক্ষণিক শব্দ শত, 
ব' প্রশ্বীস ত্যাগ কাঁলে দীর্ঘকাল স্থায়ী কর্কশ শব্দ; স্বর ধনি কম; বক্ষে২র 

আঁকার গোল বা পিপের শ্ায় এবং পশু/কাঁরস্পন্দন স্বপ্প হয়, তাঁহ। 

হইলে এমৃফিনিম। রোগ জন্শিয়াছে জাঁনিবে | ্ 
৭৬| এই পাঁড় জন্তিলে হদ্দেশে প্রতিখাঁত করিলে স্পষ্ট গ্রতিপ্ননি 

শুন যায়, এবং সমস্ত পৃষ্ঠদেশে এমন কি শেষ পশুকার সীমা পর্যন্তও এ 
শব্দ আত হইয়া! খাকে। ৰ 

৭৭ | যরুৎ প্রদেশের উপরি অংশে প্রতিঘীত করিলে স্পষ্ট প্রতিধনি 

শত হয়) এবং দক্ষিণ দেশে যরুৎ পশু কা সীমার অধঃভাগে স্পর্শিত হয়। 

হৃৎপিগু স্থান।স্তরিত হইয়। নিশ্বদেশে গমন করে ও ইহার স্পন্দন এপি- 

্্যান্টি,রম্ প্রদেশে অনুভূত হয়। ছুক্ষস্ সাতিশয় স্ফীত হওয়াতে এ 
রূপ ঘটে। যেহেতু ত্রন্ক1ইটিস্ পীড়! বায়ল্ফীতি রোগের আনুসঙ্গিক 
থাকিতে দেখ' যায়, এজন্য ইহাতে প্রথমোক্ত পীড়ার লক্ষণও প্রকাশ 

পাঁয় এবং ইনু! ফুষ্কসির অধঃদেশে স্পষ্ট রূপে লক্ষিত হইয়] থাকে 

৭৮| এই পীড়া প্রথমাঁবস্থায় শ্বাসরুচ্ছ,। শ্বীল কাঁশের ম্ায় আক্ষেপ, 
কশী ও শ্রেক্ব! নির্ঘত হয়, পরিশেষে লৎপিঞ্ডের গুসার, গুঞ্ঠের নীলিম), 
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জঙল।র শেরায় ধমনীর ন্যাঁয় স্পন্দনঃ শোঁথ, এবং অপরাঁপর লক্ষণ 
প্রকাশ পায় । রি 0 

৭৯। চিকিৎসা রোগীকে বলকারক আহার দিবে, ও পাঁঘ৯ 

ক্রিয়ার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে | রোগীকে শয্যা হইতে উঠিতে দিবেন1 ও. 
গরম বস্ত্র পরিধান করিতে দৈবে | কার্বনেট 'অফ্ এমোনিয়।; এমেনিয়। 

ও ইথর্ ) লোঁবিলিয়া ও ইথর্ 7 জশ্বল্ ও হুপ্ ; কুইনাইন্ $ কুইনাইন্ ও 

লৌহ? লৌহ ও পেপ্নসিন্ ) কডলিভাঁর. অইল্ঃ ফিল্ ও নারিকেল্ 

তৈল ; ব1 ফস্ফেট্ অফ. আইরন্ 9 স্টমোনিয়মের ধুম ও রেস্পিরেটর 
ব্যবহার করিতে গুপারা যায়| " ” 

৮০ | ইণ্টার লেবিউলার এমৃফিসিম। ঘটিলে আক্ষেপ নিববরক উবধ 
দেওয়1যায়। বিস্তৃত রূপ হইলে রোগী কালগ্রামে পতিত হয়। 

ঘ। পাড় সময়ে সময়ে আক্রমণ করে ! 
৮১1 বায়ু উপনালীর প্রদীছ লময়ে সময়ে ঘটিতে * পারে কিন্ত 

কেবল শ্বীস কাশ পীড়াতেই এরূপ হুইয়। থাঁকে। 

| শ্বাসকাশ (4500008) 

৮২ | নির্ণয়কারক লক্ষণ 1--যদি আক্ষেপ কালে বক্ষঃস্থলের উপর 

প্রতিঘাত করিলে স্পট প্রতিধনি ও আকর্ণনে শ্বাস প্রশ্বীস শব্দ সাঁতিশয় 
ক্ষীণ বা উহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে রঙ্কন্ ও সিবিলাণ্ট রাঁলস্ শ্রুত হয় 
তাঁহা হইলে শ্বাম কাশ (45৮1072) জন্বিয়ীছে জাঁনিবে | 

৮৩| আক্ষেপিক শ্বাসকুচ্ছে,র পর বায়ু উপনা'লীর প্রদাহ ঘটিতে 
দেখা যায়। রোগী কিছু দিরস ভাঁল থাকিয়া পরে পুনরাক্রমণে একেবারে 
নিস্তেজ হইয়। পড়ে | বায়ু উপনালীর চতুষ্পার্বস্থ পেশী সকল সময়ে 
সময়ে সঙ্ক,চিত হইলে ও তদন্ুনীরে নলীর আয়তন কমিয়1 আনিলে স্মৃত- 
রাং বায়ু কোষ মধ্যে বায়ু প্রবিষ$ না হইতে পারিলে শ্বাস কাশ জন্মে! 

৮৪ | আক্ষেপ কালে সমস্ত লক্ষণ গুলি দেখিলে শ্বঁসকীঁশ ব্যতীত 
বরন্ুকাইটিস্ বলিয়া! মনে হইতে পারে না। আক্ষেপকাঁলে রোগী বক্ষংস্থলে 
টান পোধ করে * সাভিশয় শ্বাস রুচ্ছ, হয়, ও শ্বাস পেশী 'দিগের ক্রিয়। 
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ভ'ল রূপ হইবার জন্য রোশী.কোঁন জন্নিকটস্থ দৃঢ় বস্তকে অবলম্বন করে, 
মুখ মলিন হয়, ঘর্ম ললাট হইতে গড়াইতে থাকে, নাড়ী ক্ষীণ ও ক্ষুদ্র 
ছয় এবং রোগীর শ্বীন রোৌধ হুইয়। মৃত্যু ঘটিবে এমত অস্তাবন1 হয়| 
ইহ" হৃৎপিণ্ডের পীড়ার ও ফুস্ফথ্সির বায়, রর রোগের আনুসঙ্গিক 

থাকিতে দেখা যায়| 

৮৫| আক্ষেপ কালের চিকিৎসা 1 পাকস্থলী পুর্ণ থাকিলে 

বমনকীতক ওষধ, ও রেকটম্ এ রূপ হইলে কওহিং ও এরগুতৈলের, ব1 
জয়পাল ও তাবরপিন্ তৈলের পিচকাঁরি ব্যবস্থা করিবে। আক্ষেপ 

নিবারণার্থে আয়োভাইড অফ. পট্যাসয়ম (১০ ত্রোণ'মাত্র!) ও এমোনিয়। 
বা? ইখর এব টিংচর বেলেডোন দিবে । এট,প্রিন্ ত্বকের অব্যবহিত 
নিম্নে পিচকাঁরি করিয়] প্রবেশ করাইয়! দিলে উপকার দর্শাইতে পারে। 

অহছিফেন ব1 মরফিয়। ব্যবহারে হানি জন্বে। কাঁফি, নির্জল ব্রা, 
হুইস্কি, ব1! 'রমপঞ্চ দেওয়1 যাঁয়। ক্লৌয়োফরম্ ব ইথর স্্রীণ দ্বার। অপ্প 

সময়ের জন্য আক্ষেপ নিবারণ হয় বটে কিন্ত ধিশেষ কৌন উপকার দর্শে 
না| আয়োডোফরম্ ব্যবন্থার করিলে ফল দর্শে| ফ্টীমোনিয়ম্ ক! 
ধুতুরার চুরট' ফ্টযামোনিয়ম্ ও হেন্বেন্, বা কোনায়ম্ ও হেন্বেন্ 
ব্যবহৃত হয়| বক্ষঃক্ছলে তারপিন্ তৈলের স্টুপস্, গরমজলের ফুঁপস্* 

সর্ষপ পলস্তীর1 ব1 ছেম্লক পোৌলটিস্ দেওয়] যায় | 

আক্ষেপাভ্যত্তরিক কালের চিকিৎসা £-বলকাঁরক 
ওষধ, ও শীতল জলের ঝাঁর! ব্যবস্থার করিতে কহিবে | ক্ষুধীম'ন্দ্য 

নিবারণণর্৫ঘে বিশেষ যত্ব করিবে | রোগীকে এমন সময় আহার করিতে 
কহিবে যে শয়নের পুর্বে পরিপাক,পায়, ও বিপরীত স্থানে অর্থাৎ শীত 

প্রধান দেশে যদি রোগী বাস করিত তাঁহ1 হইলে উষ্ণ প্রধান ও উজ 
প্রধানদেশে যদি বাঁস করিত তাহা? হইলে শীত প্রধান দেশে বাস করিতে 
কহিবে। 

৮৭| ফসিসের চতুষ্পাশ্বস্থ শ্লৈন্মিক বিল্লী দিখিল হুইলে ট্যানিন 
ব।ক্যাটিকিউ লঙ্জেঞ্জেস খাইতে দিবে ও কষ্টিক এ স্থণনে লাগীইয়। 
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দিবে | পরিপাক শক্তি কম হইলে নাঁইটেহাইডেএর্রোরিক' এসিড ; 

পেপদিন $ এমেনিয়া ও বিটাঁরস ; কুইনাইন ও রেউচিনি ১ ফ্টিল ও 

সাইটে:ট অফ পট্যাঁস) পীড়া সময়ে সময়ে উদ্ভূত হইলে কুইন ইন*বী 
আরসেনিক ও পীড়ার কারণ ন। নির্দিষ্ট হইলে আয়োৌডাইড অফ পট্যাঁ-. 

সিয়ম ও একো নণইট বা অঠুয়োডাইড অফ পট্যাসিয়ম ও এমেোনিয়! ও 

রেলেডোন। দিবে । অকৃসিজেন্ গ্যাসের আ্রাণ ও ব্যবহৃত হয়| 

৮৮| রল্থনু ; পলাঁগু ; কার্বনেট, অফ এমোনিয়া ; এমেনীয়েকম্ 
মিক্শ্চর ) কম্পাউও্ড ইস্কুইল্ বটিক') হিং 3 নাইউ্রেট.. অফ সিলভার 9 
আরসেনিকৃ) ক্যাম্ফর £ মন্ফ  *গ্যলবেনমৃঃ ইপিকাঁক 3 ভিলিউট 

হাইড্রেসোয়েনিক্ এসিড 3 ইত্ডিয়ান্ হেম্প? পেট্রোলিয়ম্ ১ সেনিখীণ) 

ঝিক্নিয় ১ ফৌরাক্স ; কম্পাউণ্ড টিংচর অফ্ বেন্জইন্ বা সম্বল; 

ঞসকৃুসাইড অফ্ জিঙ্ক; ভ্যাঁলিরিয়েনেট অফ্ জিঙ্ক বা এমোনিয়!; 
সল্্ফেট অফ্ জিঙ্ক ; ও কশেককাঁর উপরে ব1 ঘাঁড়ে ৰেলেম্তারা ব। 
বক্ষেঃ টার্টার এমেটিক্ মলম প্রয়ৌগ ব1 ইনুজ বা গ্যালব্যানিজম্ কখন 
কখন ব্যবহৃত হয়। 

শপ পাপা ০ তত 
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ত্বক রোগ-_নিদান ও চিকিৎসা | 
১। এই পীড়া নান] শ্রেণীতে বিভক্ত ও ইহার এক একী ন|ন। নমে 

অর্ভিছিত' হইয়া খাকে? একারণ অন্ত'ন্ত যন্ত্রের পীড়া নির্ণয় করা 

অপেক্ষা! ইহ! স্থির কর1 সাঁতিশয় স্ুকঠিন। উহলান্ ও বেটগান্ সাহেব 
এই রোঁথের যে শ্রিণী বিভাগ করিয়াছেন ডাহ1 এই অধ্যংয়ে লিখিত 

হইল) যেহেতু ই'হদের মতই অধিক প্রচলিত, ও সহজেই স্মরণ রাখ 
যাইতে পারে | এই পীড়ায় যে সকল স্ফৌটক জঙ্মে, ন্তাহ্ীরা বর্ধিত 
হুইতে থাকিলে তাহাদের আকুতি ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয়ঃ এজন্য তাহার 

কোন্ শেনীভুক্ত তাহা নির্ণর করিতে হইলে স্ফৌটক গুলির প্রথমাবস্থা 
বিশেষ করিয়া! জান? আবশ্যক | সমস্ত গীত্রের উপর স্ফোঁটক হইতে 

দেখিলে, ইহার ভিন্ন ভিন্নাংশ পরীক্ষা! কর] উচিত) কেনন। বস্ত্রাদির 

ঘর্ষণ ও অন্তান্ত কাঁরণে ইছাঁদিগের আকুতির রপখস্তর হয়| ' অনেক 

স্থলে, স্ফোটক স্পর্শাক্রীমক বা ইহা? কোন স্থানিক উত্তেজন বশতঃ ঘটি- 
যাছে) ইহ1জানিতে পাঁরিলে রেশ ধৃত হয়| ত্বকৃ'রোঁণের বিষয় 

বিশেষ রূপে পরিচিত হুইব1র সহজ উপায় এই যে প্রথমতঃ ইহ'দিশের 

বিবরণ সম্বলিত*চিত্রপট রা মোমের প্রতিমুর্তি দেখিয়। এবিষয়ে জ্ঞান 
লাভ করিবে, তাঁহ! হইলে ইহুণদিখীকে গাত্রের উপর. হইতে দেখিলে 

অনায়াসে চিনিতে পারিবে | ৭ 
২| ত্বকের প্রদাহ ছইলে যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ দির জন্মে, শ্রৈক্মিক 

বিল্লীর বা শরীরের মধ্যে অন্তান্ত অংশের প্রদাহ হইলে তজপ হয় ন1। 

এই সকল বিরতি দেখিলে সহজে রোগের শ্রেণী বিভাঙগী করিতে পার! 

যায়। উইলান ও বেটমাঁন সাহেব, ইহার যেরূপ নির্বাচন করিয়ণছেন 
তাহা নিম্নে লিখিত হুইল | 

৩। ঘনবটী অর্থাৎ প্যাপুলি গুলি (781,019) উপত্বক, হইতে উশ্থিত, 
সাঁতিশর ক্ষুদ্র ও তীক্ষাগ্র হয় । ইহাদিশের অধোৌভাগ প্রদাহ যুক্ত ও 
অভ্যন্তর ভাগ প্রায় জলীয় পদার্থ শৃন্ত হয় ও প্রায় ইহাতে পুয়োৎপন্তি 
হয় না, এবং ইহ1 আরাম হইবার সময় খোলস উঠিয়। যাঁয়। জলবটী 
অর্থাৎ ভেসিকিউলি গুলি (ড০৭৫812:) উপত্বক হইতে উদ্থিত, গৌলা- 
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কার, ক্ষুদ্র,'লপিকা দ্বার] পরিপুরিত | -এই লিক কখন কখন পরিষ্কার 
ও বর্ণ বিহীন ঃ কিন্তু সর্বদা! অস্বচ্ছ, ঈবৎ শ্বেতবর্ণ বা মুক্তার ন্যায় | 

এই দ্রব"পদার্থ কখন কখন সত্বর শুষ হুইয়ণ যাঁয় ও খুস্ষি উঠে, কখন কখন” 

ব] ইহ উৎস্ষ্ট হওয়াতে কচ্ছ, নির্মাণ করে| পুয়বটা অর্থাৎ পশ্চুলি 

গুলি (1১501) উপত্বক হইতে উদ্খিত হয়। ইহাদের অধোদেশ 
প্রদাহ বিশিষ্ট ও অভ্যন্তরভাগে পুয় খাকিয়া খাকে। গুটিক অর্থ 
টিউবার্কেল্ গুলি (01১০৮০1,) ক্ষুদ্র” দৃঢ়ঃ অগভীর; ইছ।দের*পরিধি 

স্গেল, ইছাদিশকে চাঁপিলে অদৃশ্য হয় না ও ইহাদের কিয়দংশে পুয় 
জন্মে। ' বুলি (3018) অর্থাৎ ফো।স্কা গুলি জন্মিলে; নিম্নঃত্বক ,উপত্বক 
হইতে স্বচ্ছ জলীয় পৃদার্থ দ্ব।র1 পৃথক হুইয়! থাকে। উপরিউক্ত কারণ 
পাঠ করিলে ইহ1 স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, ঘনবটী গুটিক। হইতে ও 

জলবটী কোঁস্ক! হুইতে স্ব্পই বিভিন্ন, কেবল ইহার] আয়তনে ক্ষুদ্র ব! 

রহৎ হয় | চর্দপুষ্পিক1 ব। এগজযাস্থিমেটা গুলি অগ্নভীর ল্ল তালিব 
ও বিবিধ অ:কার বিশিফ | ইহাঁর। গাত্রের উপর বিষম (17780107) 

রূপে বিস্তুত থকে, ও ইহাদের মধ্যে সুস্থ ত্বক ব্যবধান থাকে এবং রোগী 
আরোগ্য লাভ করিলে আক্রান্ত স্থান হইতে খুষ্কি উঠ্ে। 'রল্কিক] অর্থাৎ 
শ্বোয়ামি গুলি (১০৩৪৮) জন্মিলেউপত্বক শুক্ষ হয় ও আইন উঠিতে 
খকে | এই আইস দৃঢ়* ঘন, ঈষৎ ' শ্বেতবর্ণ ও অস্থচ্ছ| ম্যাকুলি 

(17০81:৬) জশ্সিলে ত্বকের কৌন কোন অংশ জীবনাবধি বিবর্ণ হইয়! 

রছেঃ ও ইহাঁর বিধাঁনোপাঁদান পরিবর্তিত হয়| উপরিউক্ত যে সমস্ত 

পাড়ার বিষয় বর্ণিত হুইল, তন্ভিন্ন আরও কয়েকটী আছে ? তাহাতে ত্বকের 
প্রত্যেক বিধানোপাদাঁন ও পীড়। গ্রস্ত হইতে পারে । ওয়ার্টন (৬719) 

ও কর্ণন্ (0০৮0৪) রোগে ত্বকের প্যাপিলি গুলি সাতিশয় বর্ধিত হইতে 

দেখ) যায়| এই ওয়ার্টস্ অর্থ বর্ধিত পাপিলি মধ্যে ধমনী শির] ও 
ন্বায় দৃষ্ট ছয় | কর্ণদ্ ও এরূপ, কেবল এই মাত্র প্রভেদ ধে ইহাতে 
কত্রিম ত্বক (12190779015) পেষণ দ্বারা বর্ধিত হয় | 

৪1 কখন কখন' সিক্রিসন্ .(5০০০6077) ঘর্ম গ্রন্থি হইতে নিঃস্যত 

হইয়। ফলিকেলন্ দিশের মধ্যে থাকিয়। যায়) তাহাতে এই স্থল মলিন 



| ১৫৪ | 

পদার্থ দ্বার। আরত হওয়াতে তঁকের উপর কষ বণ দাখৌর ন্যায় বে!ধ হয়| 

যদি এই রূপে নির্মিত ক্ষুদ্র অর্ধ.দে প্রদাহ ন1 ঘটে তাহ! হইলে তাহাকে 

কাঁমডে (0০:০৫) ও যদ্দি তাহাতে প্রদহ হয়, তাহ হইলে তাহাকে 

একনি (4০০) কছে। যদি এই সিক্রিসন্, প্রণালীর মধ্যে আবদ্ধ না 

থাকিয়] ঘর্ম গ্রন্থি দিগের মধ্যে সঞ্চিত থাঁফেঃ তাহ! হইলে যে অর্ধৃ.দ 

নির্মিত হয় তাহ!কে মলস্কম কছে। কখন কখন এই ফলিকেল্স দিখৌের 

মধ্যে কীটানু দৃষ্ট হয়। এই কীটানুগুলি প্রণালীর অধ্যে দীর্ঘ ভাগে 
অবস্থিতি করে ।, ইহাদিশের শরীরের দৈর্ধ্য এক ইঞ্চির ৮০ হইতে 

১৩০ ভাগ পর্য্যন্ত। ইহাদিশের মন্ডক নিম্ন দিখে থকে, কিন্ত গ্রণখলশ 

কোন প্রকারে উত্তেজিত হয় ন1। 

৫| চর্ম রোগে গ্রন্থৃকর্তীর। তিন প্রকার উদ্ভিজ্ঞাত পর1্দ পুষ্টের 
(52581068) বিষয় লিখিয়! গিয়াছেন। ইহছাদিগের মধ্যে ছুই প্রকার 

কেশে ও এফ প্রকার ত্বকের উপরিভাগে খাকে। কি প্রকারে উহ? 

নির্দিষ ছয় ত।ছ। পরে লিখিত হইল । পীড়িত স্থ'নের কেশ বা কত্রিম 
ত্বকের কিয়দংশ, একটী গ্ল্যাসের প্লেটের উপর রাখিয়া? তাহাতে কয়েক 
ফৌঁট। লাইকর পট্যসি সংযুক্ত করিয়। তাহা আর এক খানি পাতল। 
গ্ল্যামের দ্বার! জারত করিতে হয় » পরে অগুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বার! ভভ। 

পরীক্ষা করিয়! দেখিলে পরজ্গ পুষ স্পষ্ট রূপে লক্ষিত হয়| 

৬ ফেভস্ জনিত ত্বক উক্ত প্রকারে পরীক্ষ] করিলে উদ্ভিদবহ কোষ 
(১০1৯) ও অধিক পরিমাণে দানাময় পদার্থ দেখ। যার | এই উদ্জ্ভাদবহ 

কোষ গুলি অণ্ডাক'র ব। বর্ত,লশকাঁর | ইহা দিশেৌর ব্য ১ ইঞ্চির ৩০০০ 

ভাগের এক ভাগ এবং মধ্যদেশ, পার্খদেশ অপেক্ষ] কিঞিৎ চংপা। 
এই উদ্ভিদবৎ কোষ দিখের সহিত বহু শীঁখ। যুক্ত নলী (১৫9) দৃষ্ট হয়| 

ইহু]দের কতকগুলি শ্ৃন্তগীর্ভ ও কতক গুলিতে দাঁনাময় পদার্থ থাকে। 
ইহছণদিগের ব্যাস ১ ইঞ্চির ৪০০০ ভখণের এক ভাগ হইতে ১৫০০০ 

ভাগের এক ভাগ পর্য্স্ত হইয়! থ'কে। এই প্রকার পরখঙ্গ পুফঁকে 

একোরিয়ন্ স্কনূলেনি (40790101) ৯৫001010100) কছে। ইছণদের এক 

একী কেশের অভ্যন্তর ভখনৌ খংকে | টিনিয় উন্সিউরানস (ঘুমান, 
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1101:১101101)5) টিনিয়! সাঁর্সিনেট। (111102 01701)19) ও সাইকো'সিস 

(২৮০০৯:৯) পাড়ায় যে সকল পরাজ পুষ্ট দৃষ্ট হয়, তাছার। অগুকার ব। 

ব্তুলাকার উদ্ভিদ কোষের ম্তাঁয়। 'ইহাদিগের ধ্যান এক ইঞ্চির সী? 

ভাগের এক ভাগ । ইহা'র4 পৃথক্ পৃথক্ ব1 শৃঙ্খলের ন্যায় আবদ্ধ থদকে। 

ইহ'দিখীকে ট্রইকৌফীইটন্.(1:1০010)5602) কছে । একোরিয়ন্ হইতে; 
ইহাদের এই প্রভেদ যে ইহাদের টিউবস্ গুলির সংখ্য। কম ও উদ্ভিদ 

কৌষের পরিমাণ অধিক | পিটিরায়েসিস্ ভারমিকো!লর, (71258 

৮1-০1০) জনিত হইলে যে পরাঙ্গ পু দৃষ্ী হয়, তাঁহাকে মাইক্রস্- 
পোরণু ফর্ফর, (3110০9৮4০77) কছে। ইহাতে উদ্ভিদ কোষ 

গুলি বুহদাকীর, আক্গুরের ন্যাঁয় গুল্ছবৎ, ও নান শখ বিশিষ্ট টিউবসের 
সহিত জড়িত। 

৭| ত্বক সর্ব্বদ। উৎ্কুণ দ্বীর উত্তেজিত হয়| উৎকুণ তিন প্রকার ও 

প্রত্যেকই ভিন্ন ভিন্ন রূপ | এই তিন প্রকারের নাঁম যথা, পেঁডিকিউলস্ 
ক্যাপিটিস্ (1১০৭1০0010১ 021)1615) পেডিকিউলমস্ পিউবিস্ (720108105 

1১৮)1৯) ও পেডিকিউলস্ করপোরিস্ 00047981005 0910১০৮৭) | শেষোক্ত 

প্রকার রদ্ধীবস্থায় প্ররাইশৌ। (0৮90০) পীড়ার পধান ক্লারণ। 
৮| কচ্ছরোঁগে (১11০) যে পরাক্গ পু হয় তাঁহাকে একেরস্ 

স্কেবিয়াই (4১০৮5 5০81)01) কছে,। এই কীট গুলি ত্বকের মধ্যে নাল! 

নির্মাণ করে। এই নাল! পরীক্ষ। করিয়! দেখিতে হইলে রোশীর 
আক্রান্ত স্থান, উত্তম রূপে ধেধত করিবে, পরে বিশেষ রূপে পরীক্ষা 
করিয়। দেখিলে ক্ষুদ্র ঈবৎ শ্বেত বর্ণ উচ্চত। লক্ষিত ছইবে | এই উচ্চতার 
মধ্যে উপরিউক্ত কীট এক, প্রকীর পাঁতুল ক্রত্রিম পর্দ1 দ্বার আরত 

খাঁকে। এই আবরণ একটী ছুরিক' দ্বার উদ্থিত করিয়া! ফেলিয়। কীটাঁণু 
বাহির করিয়। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বার] পরীক্ষণ করিলে উহা 'স্পষ$ লক্ষিত 
হয়| হিল্টন ফ্যাঁগ সাহেব ইহ পরীক্ষ। করিবার আর এব্ডুটী উপায় 
লিখিয়! শিখাছেন। অর্দ ড্রাম কৰ্টিক সৌডাঁতে এক আউনস্ জল 
মিশ্রিত করিয়! কচ্ছ,র কিয়দৎশ (যে পর্য্যন্ত ইহ? ন! দ্রব হয় সে পর্ষ্যস্ত) 

পিদ্ধ করিবে। পরে: এই দ্রব.পদধর্থ কৌণণক্কতি শ্ল্যাসের মধ্যে রাঁখিবে, 
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ও অধঃংপতিত পদার্থকে ডিপিং টিউব দ্বার] বাহির করিয়। গ্যাসের 
প্লেটের উপর রাখিয়1 অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বার পরীক্ষা করিলে কীট গুলি দৃষ্ট 
হইবে | বড় একেরস্ গুলির শরীর গোলাকার ইহার! অফ পদ বিশিষ 
ও ইহ্ুশদের মস্তক বহির্দিগে উন্নত। স্ত্রীকীট গুলি পুকধকীট দিগের 
অপেক্ষ। বৃহৎ এবং ইহুণদিগ্রের দৈর্ঘ্য এক স্ততাপ সপ্তম হইতে চতুর্থাংশ 
পর্য্যন্ত হইয়! থাকে! নালীদিশের মধ্যে উহ্ণদিশের যে অণু দৃষট হয়ঃ 
তাহাদিগের প্রসার এক সুতার পঁচিশ ভাগ্নের এক ভাঁগী ও দৈর্ঘ্য এক 

সুতার এগার ভাগের এক ভাগ । - 

৯| যদি করোটী বা শরীরের অন্তান্ত কেশারত স্থান পীড়িত হয়তাঁহা 

হুইলে তৃতীয় অধ্যায়ে যে যে বিষয় লিখিত হইয়াছে জেই রূপ করিবে | 
যদি ত্বক বিবর্ণ হয় ও তাহাতে বেদন1, কগু,য়ন্ উত্তাপ বা স্ফীতি 

লক্ষিত ন। হয় তাহ হইলে দ্বিতীয় অধ্যায়ে যাহ! ব্যবস্থিত হইয়াছে তাহ 

করিবে | যদি ক্ফোঁট গুলি বেদন] কণু য়ন ও প্রদাহ সংযুক্ত থাকে, তাহ 

হইলে প্রথম অধ্যায়ে যাহ লিখিত হইয়াছে তাহা করিবে | 

শিস» পাটি শপ পসপপপীপাপাাটি 

প্রথম পরিচ্ছেদ । 
কণ্ড, গুলি প্রাদাহ বেদন। বা কগু,যন সৃতযুক্ত | 

১০| ত্বকের উপর কঠিন ও ঘন উচ্চত1 (গুটি) আছে কিন ও উন 

পীড়াঁর প্রথম হইতে অবস্থিতি করিতেছে কিনা, তাহা! দেখিবে | যদি 
এই রূপ হয়, তাহ হইলে একনি (4১07০), মলস্কম্ (19117750070), লিউ- 

পস্ (12017195), ওয়ার্টস্ (715), করণস্ (6০705), কিলইড় (1০101), 

এেলিফ্যান্টিএমিম্ (12101)11771012515) ও ফ্যাঘিসিয়া (17870190915) ইছা- 

দিশের মধ্যে একটী না একটী হইবে | যদি উল্লিখিত রপনা হয়, তা 
হইলে কণ্ড, আর্জ কি শুক তাহা দেখিবে| যদি কগুু অনেক দিবস 

পর্য্যন্ত অবশ্থিতি করে তাঁহ1 হুইলে পড়ার আনুপুর্বরিক বিবরণ জানিলে 
এব” কু র'টপরিস্থিত কচ্ছ, বা অ+৭ইন ' পরীক্ষা করিলে কণু, অগর্ড কি 
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শুক্ধ তাহ? স্থিরীক্কত হইবে | শুদ্ধ কিআর্র শ্ফোট স্থির করিতে হুইলে 

ইহা মনে রাখ! উচ্চিত ষেট' 'সিরম্, পূয় 'ব1 শৌণিত'শুক্ক হইয়া কচ্ছ, 
ও শুক্ষ রুত্রিমত্বক্ বর্ষিত হুইয়! আইস জন্মায় / যদি শুক্ষ ব1. আর 

স্বেট হয়, তাহ হইলে যে যে পীড়ায় উহার৷ জন্বিয়! থাকে, নাহ? 
দেখিবে | ৃ & 

ক? 'কণ্, গুলি শুক্ধ ৷ 

১১। প্যাপুলীর, ক্ষেলি বা এক্জ্যাস্থিমেটস্ এই তিন প্রকার টা 

কণ্ড, ঘন ও শুষ্ক দেখ যাঁয়। ইহাদের তিনটীই তিন তিন শ্রেণীতে বিভ 
ক থাকে । যদ্দি ত্বকের উপর ফুস্কুড়ির শ্তায় কণু, লক্ষিত হয় ৪ 

হুইলে ঘনবটী (81)012) ও যদি এ রূপ না হয় ও উপত্বক ক্রমশঠ র্দিত 

হইতে থাকে তাহা হইলে বলিকক। (91727)291, আর যদি এই ছুইটীর 
কোনটীই ন1 হয় তাহ! হইলে চর্খপুম্পিক! (15521709700) ঘটয়াছে 

জানিবে। এস্থলে ইহ মনে রাখা উচিত যে ঘনবটী জন্থবিলে ত্বক হইতে 

খুক্ষি উঠিতে থাকে ও বল্দিকা হুইতে ইহার এই প্রভেদ যে ইহাতে 

ফুনকুরি জন্মে, বল্কিকীতে তাহ? হয় ন1| 

অ। কণ্ু,গুলি ঘনবটীবৎ। : 
১২। শৈবর্লিক (50777) স্মকণ্ড, (1১701700) ও কচ্ছরোগ 

(31০৯) এই তিন প্রকার পীড়ায় কণু ঘনবীবৎু“হয়। 

বালিকা (1100) 

১৩| যদি কণ্ুগুলি আরক্তিম? ক্ষুদ্র ক্ষু্র ফুনকুরির স্তায় ও কখন 

কখন পৃথক্, কখন কখন ব1 একত্র ভ্বাবে ত্বকের উপর লক্ষিত হয়, আর 

স্বোটক গুলি বর্তমানে গীত্রে সাতিশয় কণু,য়ন হয়, তাহ হুইলে শৈবা- 

লিক (19010) জন্মিয়াছে জানিবে। 

১৪। পীড়ার প্রান্কালে কখন কখন ঈষৎ জ্বর হইতে দেখ' যাঁয়। 
কখন কখন এই পীড়। এক সপ্তাহ বা দশ .দিবস পর্য্যস্ত অবস্থিতি করে ; 

কখন কখন ইহ? অপেক্ষা অধিক দিবস পর্য্যন্ত ব্যপিয়া থাকেশ। শরীকরর 
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মধ্যে যে সকল স্থানের ত্বক অত্যন্ত ঘন বথা ও প্রকট (৮970270)) ও করের 
(1141)14) প্শ্চান্ঞগ। উকক (11181)) ও' বজত্বার (1,02) বহির্ভ!গ, 

ফ্লেই সকল স্থান ইহা দ্বারা আক্রান্ত হয়। দি এই পীড়া শৈশবাবস্থায় 
ঘটে তাহ। হইলে ইহাকে ফফিউলস্ (১০010189) বা লোহিত-বেল। 

- কহে | দক্তোদ্গামের ব্যতিক্রম বা অজীর্ণত। বশতঃ এই রোগ ঘটিয়। 

থাকে । শৈবালিক অনেক প্রকার দুষ্ট হয়'? তন্মধ্যে লাইকেন মারকম্- 
ক্ষ পটস্( 1,11067) (1501510507110৯) ৰা একত্বিত লাইকেন ও লাঁইকেন 

এশ্রিয়স্* (1700)01 4508৯) বং! অবাধ্য লাইকেন প্রধান । প্রথমোক্ত 

শ্রকারে কণু, গুলি অনেক একত্রিত হইয়া! বাহির হয় ও তালি নির্মিত 

করে| এক একটী তালি বিষম চক্রাকার। শেষোক্ত প্রকারে ত্বক 
মাতিশয় উত্তেজিত হয়| কচ্ছরোগ হইতে ইহার এই প্রভেদ, ঘে কচ্ছ, 
রেখে জলব্টা ও ঘনবটী উভয়ই দৃষট হুয়, এবং যে স্থানের ত্বক পাতলা 
ইছ! নেই স্থানেই জশ্বে ) আর ইহাতে কচ্ছ্ কীট ও তাহাদিগের অণ্ড 

দেখিতে পাওয়1 যায়| একজিম1 (12408) অর্থাৎ প্ররোছিক1 হইতে 

ইহার এই বিভিন্নত দৃষ্ট হয় যে, শৈবালিক পীড়ায় তালিদিশের ধারে 
জলবটী থাকে ন কেবল ঘনবটী খাকে, ত্বক স্থূল, বন্ধুর এবং খস্থসে 
হয় এবং প্ররোঁহিক!র ন্যায় ইহ+তে হরিদ্র। 'খুস্কী উঠিতে দেখ।যায় 

ন1| ূ ৰ 
১৫। চিকিতসা! | -ল'ইকেন এশ্রীয়স্ ও লাঁইকেন লিভিডস্ ব্যতীত 

সকল প্রকার শৈবালিক] পীড়ায় সাঁম'ন্য রূপ ওবধ ব্যবস্থা কর! যায়| 

ঈবদুষ্ণ গীরন জলে সান, মৃদু বিরেচক ওষধ, ন্িপ্ধকর সরবতের সহিত অত্র 

ও অনুন্তেজক পথ্য এই সকল ব্যবস্থা! দ্বার উপকার দর্শে | এসিটেট্ অফ 
লেড ও হাইড্রোঁন'য়েনিক এজিভ লেসন ; সমপরিমিত সব এসিটেট অফ 
লেড ও অকৃসাইড অফ্ জিঙ্ক মলম, সমপরিমিত গ্রিসিরিন ও জল) 

করোজিভ্ সবলিষেট্ লেসন ব1 কলোডিয়ন্ এই সমস্ত ওষধ দ্বার? ত্বকের 

উত্তেজন নিবারিত হয়| 

লাইকেন্ এগ্রীয়সের চিকিৎসা ॥_ ইহাতে ফিল ও এলোজ 
ফিল ও সল্যুকট অফ ম্যগনিসিয়!;) পেপনিন ও এলেশজ ;» নাইটি.কু 
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এমিড ও বার্কঃ করোঁজিভ সব.লিমেট £ কডলিভীর অইল্? আয়ো- 
ডাইন) আয়োডাইড অফ. পট্যাসিয়ম্ ; কল্চিকম্) বা পেপসি 

এই সমস্ত ওষধ ব্যবহৃত হয়| . পারদ ব1 শীন্ধক ধূমাভিষেক ও মুর্ময়ে 

সময়ে ব্যবহার করা যার । 

4 রাইগো (1১711710) ১২ 

১৬। যদি স্ফোটক গুলি ঘনবটীবহ, গাত্রে পৃথক্ পৃথক্, চ্যংপট। ও 

চতুষ্পার্খস্থ চর্ম ন্যায় সমবর্ণ হয়, কণড, কু্বর্ণ কচ্ছ দ্বারা আরতথাকে; 
ত্বক স্ক,ল, শীখিল ও কুৎদিত এবং 'কগুয়ন সাঁতিশয় হয় ও উষ্ণতী- দ্বার 

ইহা বর্ধিত হইতে দেখ যায়, তাহ! হইলে স্মকণ, অর্থাৎ (১৮0150) 
প্ররাইগো ঘটিয়াছে জীনিবে | 
* ১৭। পীড়ার স্থত্রপাত হইতে খ।কিলে, অপ্প পরিমীণে ঘনবটা দৃষী 
হয়| কেবল গীত্র কণু,য়নই সর্ব প্রধান হইয়া] থাকে | স্ফোট গুলির 

উপৃরে যে ক্কষ্ণবর্ণ কচ্ছ, দৃষ্ট হয় তাহ1নখাঘাত দ্বার। উৎপন্ন ছয় । এই 
পীঁড়। হস্ত পদাদির বহির্দেশ, গ্রীবাদেশ, বক্ষ প্রাটীর, পৃষ্ঠ, গুহাদেশ 

এবং জননেন্দ্রীয় এই সকণ, স্থানকেই আক্রমণ করে| স্মকধূ, অনেক প্রকার 
দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে প্রুরাইণে। মিটি স 1১১57149211), প্রর।ইগে। ফরমি- 

ক্যানজ্ (1১70718৩ 11010001911) ও প্রাইগে। সিন!ইলিস্ (1701180৬০১7 সি 

11৭) সর্ব প্রধান | প্রথম প্রকারে গাত্র কণু য়ন সামান্য রূপ হয় ! দ্বিতীয় 

প্রকীরে ইহ? অত্যন্ত অধিক হয় ও ইহাতে কণ্ঠক বিন্ধানবৎ ব। ভুল ফুটীনবৎ, 

বেদন। অনুভূত হইয়1 থাকে। তৃতীয় প্রকার স্থকণ্ড কেবল ব্ৃদ্ধাবন্ছু'র ঘটিতে 
দেখা যায়। বিশেষ বিশেষ স্থ'নে হইলে” স্মুকণ্ড ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ 
করে | ইহ1 গুহাদেশে হইলে পুরাইগ্ো! পোডিসিস্ (0871০ 1১001018) 

যোনি ও পুংলিঙ্গে হইলে প্ররাইথে। পিউডেন্ডি (1১77120 1১01067)91) 

ও প্রুরাইগ ক্ষোটাই (1১7৮10০১০৮০) বলিয়! অভিছিত হয়। অনেক 

স্থলে বিশেষতঃ বদ্ধ!বস্থ্য় ইহ1 দেখ) শিয়ছে যে? ত্বক উৎকুণ দ্বার) উত্তে- 
জিত হইলে প্রঃরাইগৈ। জন্মে |. শ্রীবা, পৃষ্ঠঃ ও স্বন্ধদেশে এইরূপ ঘট্টিতে 
দেখা দায়; এজন্য পীড়ার বিষয়ে সন্দেছ হইলে রোগীর বস্্রাদি বিশেষ 



করিয়। গরীন্মণ করিবে তাহা হইলে বস্ত্রে উৎকুণ ব। তাহার অগু দৃষ 

হয় কিন। তাহ দেখিবে | | 

" ১১৮। চিকিৎসা ॥-_এলোজ, জেনসেন ও পট্যাস ; সল্ফেট অফ 

.+মোঁডা ও গন্ধক?শন্ধক ও ম্যাগনিলিয়1; রেউচিনি ও ম্যাশীনিসিয়। ; 

পেপসিন ও এলোৌজ ; সারসা ও আয়োৌডাইড অফ আয়রন £ আরসে- 

নিক; ফিল ও আরসেনিক ; বার্ক ও ধাতু অস্ত; নাইট্রেহু'ইড্রোক্রে'রিক 
এমিড $' কুইনাইন 9 অনুত্তেজক পুষ্টিকর পথ্য ও স্সিপ্ক-কর সরবভাদি 

অজ্ের সহিত ব্যবস্থা! করিবে । 

বাহা প্রয়োগ 1 ক্ষার, গন্ধকয়ুক্ত ওষধাদি, কোনীয়ম্ ব1 কয়ো- 

জোট, শরম জলে দ্রব করিয়া রোগীর আানের জন্য ব্যবস্থা কর! 

মাঁয়। গাত্রে সিরকা, চনের জল, তাঁত্রকুটের জল, করো'জিভ সব.লিমেট 
সলিউসন্, কয়োজোট সলিউসন, হাইড্োক্রোরেট অফ এমোনিয়! সলি- 
উমন্ ব1 প্রপিক এসিড ও শ্লীদিরিন লোঁনন প্রয়োশী কর) যাঁয়। এক- 

নিটাইন্, টরঃ নাইটটে অফ মার্করি বা সলফার মলম ব্যবহৃত হইয়া 
থাঁকে। 

আ। ইরপসন্ গুলি আইসবৎ । 

১৯। তিন প্রকাঁর পীড়ায় উক্ত রূপ হুইয়1'থণকে | যখ। বিচর্চ্িক! 

অর্থাৎ সোৌরাঁএনসিল (05০7189৭) মীন বল্কিকা অর্থাৎ ইকৃথিয়ে'নিন্ 
(10701)০91৭) ও বুমিকণ অর্থাৎ পিটিরা এসিস (21505515) | 

২| এই কয়েকী পীড়া নির্্খারিত করিতে হইলে আক্রান্ত স্থানের ত্বক 

অঙ্কুলীর দ্বার] চিমটিয়! উত্তোলন করিবে । যদি ইনু! স্থ'লতর হুয়, তাহ 
হইলে সোরাঁএসিস্ বা ইকৃথিওসিস্, আর যদি তাদৃশস্ল না হর তাহ? 
হইলে, পিটিরাএমিস্ হইয়াছে জাঁনিবে | | 

সোরাএনসিস (1১671515) 

চিঠি নির্ণ য্নকারক লক্ষণ 1--যদি ইরপসন্গুলি উন্নত তালি অর্থাৎ 

শ্বেতবর্ণের শুক্ধ উপস্বক দ্বার! নির্শিত হয়, অই গুলি উত্তোলন করিলে 



ক. উস :২ 

নিশ্স্থিত ত্বক উচ্চ, কিক স্থল ও আরক্ত দেখ|র,ইরপ্সন্ হস্তপদাঁদিতে 

হইলে যদি দেই সেই স্থানের রব বিদাপ্লিত হয় এবং কগুয়ন স্বপ্প হইতে 

দেখ] যাঁর তাহ হুইলে তাহাকে সৌরাএসিন্ বলিয়। জানিবে | : 
২২] তালি গোলাকার হইলে, পুর্বে লেকে তাহাকে লেপ্রা রলিয়' 

জানিত। কিন্ত এক্ষণে এ রূপ বল! প্রচলিত নাই। এই পীড়ার আস্তে 

ত্বক স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ উচ্চ, ও স্থল উপত্বক নির্িত অ”ইস দ্বারা আত 
হু, পরে ইহা গোলাকার ভাবে ব্যাপক? পড়ে! সৌর 1এসিদ্ পীড়া 
সুন্থাবস্থা় ঘটিত দেখ যায়। কৌঁলিক দেহ স্বভাব নিবন্ধন ইহ! 
ঘটিয়। থাকে । * 

২৬| অনেক প্রকার দৌরএসিস্ দৃষ হয়| ভিন্ন ভিন্ন স্থান ওতালির 
আঁকার অনুসারে ভাঁহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন নাম দেওয়া] হয়। যথা" ইহা 
তকের অধিকাংশ আক্রমণ ও বহদীকাঁর তালি নির্মাণ করিলে সোঁর'এনিস, 

ব্ডিফিউজা (50115815 10108) ) করেখটি আক্রমণ* করিলে সেরাএসিস. 
ক্যাপিটিস্ (1১১07127515 08])105) ঠ করতল আক্রমণ করিলে *সোরাএঞাসিম. 

পাল্মারিস, (7১১০/155 1১120৯) ১ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হইলে সোরাঁএসিস, 

গটেট। (১৯০7৮5৯ 0৮৮৮৯) নামে অভিহিত হয়| সোরাএসিস, প্রায় 

কুর্পর (9০ম) ও জানুর (17০) নিম্নদেশে হইয়! থাকে যদি ইহ। করতল 
বা পদতলে প্রকাশ পাঁয় ভাহ1 হইলে উপদংশ কর্তৃক উদ্ভুত হইয়াছে 
জাঁনিবে ! এই পীড়া দ্বঃরা করোটি আক্রান্ত হইলে ইহাকে একুজিম।" 
বলিয়1 মমে হইতে পাঁরে কিন্তু নিক্ন লিখিত ছুইটী কথ! মনে রখিলে আর 
এই ভ্রম হয় ন1| একুজিম! করোঁটিতে হইলে আক্রান্ত স্থানের কেশ 
নিঃস্থত রস শুফ হওন দ্বার? সংযুক্ত হয়| কিন্ত মোরাএসিস. পীড়ায় 
তদ্রপ ঘটে না। | 

২৪ (িকিৎসা 1 গরম জলে বা রঃ ক্ষারক্ত ওষধ দ্রব 
করিয়! স্নান করিতে দিবে | ভাঁর মলম লাগী।ইতে ব্যবস্থ।! করিবে। 

এলেজ জেন্সেন্ ও পট্যাঁস ; পেপমিন্ ও এলোৌজ ১ নাইটি,কু এসিড 
সৌনামুখির পাঁতা ও ট্যারেক্সেকম্) এমোনিয়া ও রেউচিনি। 
আ'র্সেনিকৃ) ডনোঁভনদ্ সলিউসন্ ; দারস1 ও করোজিভ্ শনব্লিমেট: 
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তাঁর. ক্যাপ্স্থলস্; টিংঠর ক্যান্খেরাইডিস্ঃ কড়লিভর অইল্) গন্ধক ; 
আয়েোভাইড্ অফ পপট্যাসিয়ম্*) রেড আয়ে]ভাঁইড় অফ মার্করি ১ ব1 রেড 
আয়েডাইভ্ অফ মার্করি ও আর্সেনিক ও সাঁমান্ত পুষ্টিকর পথা এই 
অমন্ত ব্যবস্থা কর যায়| অনুত্েজক ওঁষধ ব] পথ্য ব্যবস্থা করিবে : 

মীন বলকীকা (101১1050515) 

২৫| নির্ণয়কারক লক্ষণ 1 যদি আক্রান্ত স্থানের সমস্ত ত্বক শুক্ষ; 

স্থল, দৃঢ়, অশইলবৎ উপত্বক দ্বার। আবৃত হয়, এই আইস বিষম রূপে 
উদ্থিত হুইয়। উচ্জ হুইয়। উঠে ব' ত্বকের প্রাঁরুতিক বিভাগ নির্দেশ করে, 
আ.ক্রীন্ত স্থানের ত্বক উঠাঁইলে ইহার নিম্ন স্থান আরক্তিম ন1 থাকে 
আর বেদন! ব1 কগু,য়ন কিছুই লক্ষিত ন! হয় তাহ হইলে মীন বল্কীক! 
ঘটিয়াছে জাঁনিবে | 

২৬। এই পীড়ায় রোগীর গ।ত্র মস্থের গীত্রের ন্যায় ছয় বলিয়1 ইহাকে 
মীন বল্কীকাকছে । এই পীড়ায় উপত্বকের অবস্থা! পরিবন্তিত ও বর্ধিত 
হয় এবং কখন কখন কিউটিসের প্যাপিলির বিরৃদ্ধি জন্মে। ইহ1 পৈতৃক 
রোগ জনিত বা কখন কখন আজন্মন্গ ছইয়! থাকে | পীড়া সার্বাঙ্গিক 
হইলে, করে পদতলে ও কক্ষে ইহা দৃষ হয় না) আর ইহ। স্থানিক 

হুইলে কুর্পর সন্ধির সন্পিকটস্থ গ্রকৌন্চ (7০৮67) ও জঙ্ঘা ইহাদ্বার। 
আক্রান্ত হয় | 

২৭| সোরাএদিস্ হইতে মীন কার এই বিভিন্নত] যে ইহাতে 

তালি নির্মিত হয় ন), ইহার মধ্যে সুস্থ ত্বক ব্যবধান থাকে নাঃ ও উপত্বক 

হুইতে খুক্ষি উঠিতে দেখ যায় না, ও উপত্বক উঠ্ঠাইলে নিশ্নদেশ আরক্ত 
বোধ হয় না। 

২৮। চিকিৎসা )-আ' র্সেনিক্ ) ডনোভনস্ সলিউসন্) রেড 

আয়েডাইড, অফ্ মীর্করি ও আর্সেনিক্ঃ কড়লিভার অইল ১ করোজিভ 

সব্লিমেট ? সলিউসন্ অফ্ পট্যাঁস ও সাঁরস এই সমস্ত ব্যবহৃত হয়| 

বাহ প্রয়োগ 1 গরম জলে, বা ইহাতে ক্ষারাক্ত ওষধ দ্রেব 

করিয়া সান, এবং বাঁষ্পাভিষেকও ব্যবস্থা করণ যায়। কুয়োজোট লোন, 



[| ১৯৩ ] 

মী সিরিন, কড্লিভার অইল : বা] অলিভ অংল দ্ব।র] শীত্র মর্দন করা 
বি ] 

বসিকা ( (সহ) 

২৯। নির্ণয়কারক লক্ষণ যদি আক্রান্ত স্থান উপত্বকোৎপন্ন 

পাতলা অশইস দ্বারা আর্ত হয়, ও এই অইস ক্রমাগত গুড়া গুঁড়া 
হুইয় উঠিয় যাঁয়, ত্বক ঘন নাহয় ও সাঁতিশয় কণু,য়ন হইতে দেখ 
যায় তাঁহ! হইলে তাহাকে পিটিরাএসিস্ বায়! জুনিবে | 

৩, কেহ ফেছ এই পীড়াঁকে এক প্রকাঁর ইরিথিম। বলিয়া নির্দেশ 

করে। অইস অতিক্ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বলিয়। ইহ পিটিরাএসিস্ নামে কথিত হয়। 

স্থান বিশেষে ইহার ভিন্ন ভিন্ন নাম দেওয়1 যাঁয়। যথা, ইহাদ্বারা মস্তক 

*আ'ক্রীন্ত হইলে ইহাকে পিটিরাএসিস্ কাপিটিস্ (10555 080188) 

এবং বুসিকায় উদ্ভিদবৎ পদার্থ জন্বাইলে ইহাকে পিটিরনএনিস্ ভার্সি 
কোলর্ (571255 $9:51০010:) কছে। শেষোক্ত প্রকারে তালি গুলি 

বিষমাকাঁরের এবং ঈষৎ হরিদ্র+ ও কপিশ বর্ণের হয় | ঘর্ষণ দ্বার] অশইস 
গুলি উঠাইতে পারা যর ও আনুবীক্ষণিক পরীক্ষাঁ় অাইসে উদ্ভিদবৎ 
পদার্থ দৃষ্ট হয়.। পিটিরাঁএসিস্*ভার্সিকোলর. গুঁড়িতে হয় | ইহাতে 
কগুয়ন বেশী ,হয় না/ শৈশবাবস্থায় ইহ। করেটুটিতে ঘটিতে দেখিলে 
দদ্রু বলিয়া! মনে হয় | কিন্ত দপ্তর গৌঁলাকাঁর তালি; উন্নত সীমা, ও 
কেশ অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বার] পরীক্ষা! করিলে, দক্তবই আর কিছুই মনে 
হইতে পারে ন।| 

৩১ | চিকিৎসা 1 বাহ প্রয়োখ-গরম জলে স্নান বা একৃষ্ট ক 

কোনায়মূ হুই ভ্রম, পল্ভ এমাইলি ১ পেগ ও উফ জল ঞ্গ্যৌলন্ 
ব। বৌরদিস্ ৪ আউন্দ, মীসিরিন ৩ আউন্স; ও উঞ্ণ জল মিশ্রিত করিয়! 
স্নান? সমপরিমিত নিসিরিন ও জলের লোঁদন/ ন্লিসিরিন ও চুনের জল) . 
ন্লাইম লিনিমেন্ট 2 বোরাকস্ ও গ্লিসিরিন ; মর্ক্ষিয়াও সলিউসন্ 
অফ. পট্যাস, নাঁইট্রেট অফ মার্করি বা ক্যালমেল মলম ব্যবন্ছেয় । 



[১৪ | 
আরসেনিক্, ক কড়লিভ!র অইল,. করোজিভ- সব.লিমেট ব।কল্চিকম্ 
খাইতে দেওয়। যায়। 

7... ই॥ পীড়া ক্ফোট জ্বরের ন্যায়! 
৩২। যে সকল পীড়ায় গীত্রে কণ্ড বাহির হইলে ভর অনুসর্ষিক 

হইতে দেখণ যাঁয় তাহাদিগের বিষয় পূর্ব লিখিত হইয়াছে? এস্থলে যে 

যে পীড়াঁয় ভর একটী আনুসঙ্গিক লক্ষণ বলিয়। পরিশীণিত হয় নখ তাহা 
দিশের বিষয় লিখিতে উদ্যত হইলাম | তিনটী পীড়াঁয় উপরি উল্ত 
রূপ লক্ষণ ঘটিতে'দেখ| যায়, যখ ; রোঁজিওল1, ইরিখিম] ও অর টিকে- 
রিয়া!। (এই পীড়া ত্রয়ে জ্বর সমান্য রূপ হয় বা! একেবারে ঘটিতে দেখখ 
যাঁয় না । কি রূপে ইহাদিখকে বিভিন্ন করিতে হয় তাহ! নিম্নে লিখিত 
হইল। যদি তাঁলি গুলি মস্থণ হয় ও চতুষ্পার্থ্বন্থ ত্বকের বর্ণাপেক্ষা! 

তাহ! লোহিত বা শ্বেত দেখ! যায়, ও সাতিশয় কগুত্রন হয় তাহা 

হইলে অর.টিকেরিয়! ঘটিয়াছে জানিবে, ও যে ব্যবস্থা লিখিত হইবে 
তাহ? অবলম্বন করিবে? যদি তাহ! ন1 হয় তাহ! ছইলে অন্য হুইটী 
পীড়াঁর মধ্যে একী ন1 একটী হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। 

_ রোজিওল। 01০5০04) 
৩৩ নির্ণয়কারক লক্ষণ 1 যদি ত্বক ঈষৎ ব। অতিশয় গেলা বী 

বর্ণের কিন্ধিৎ উন্নত বিষমারুতি তালি দ্বার! আর্ত হয়, এবং ঈষৎ জ্বর ও 

কগুয়ন থাঁকিতে দেখ! যাঁয় ও গলকোষের কখন কখন উপরি উক্ত রূপ 

হইতে দেখ যাঁর তাহ! হইলে রোঁজিওল? ঘটিয়াছে জানিবে ! 
৩৪ | ইহাতে হাম ও আ'রক্ত জ্বরের ন্যায় কণ্ড সমস্ত শরীরে ব1 কখন 

কৌন কোন স্থানে প্রকাশিত হয় অন্যান্য পীড়া কালে এই পীড়া 
ঘটিতে দেখ গিয়াছে, কিন্ত যে যে পীড়ার ইছা আনুসঙ্গিক হয় তাহার 
কোন বিদ্ন ঘটিতে দেখ যায় ন11 

৩৫| ইহারা ছই শ্রেণীতে বিভক্ত $ লাক্ষণিক ও দৈহিক। যাহা! 
যাহ! লাক্ষণিক ও যাহা! যাছ।: দৈহিক বলিয়া বিখ্যাত তাহাদিশের 
বিবরণ নিমে"লিখিত হইল। 
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দৈভিক (1030১201১1০) 

১। রোজিওল। ইন্ফ্যান্টইলিস্ 
(105001% [1)000015) ইছ? শৈশ- 

বাবস্থীয় ঘটে । 

২। রোশজিওল] এস্টিভ৭ (পু১০১০- 
0, 105৮৮৮) ইহ শ্রীক্মকাঁলে ও 

গ্রেংড়াবস্থায় ঘন্টে | 
৩|  রোজিওলা অটম্নালিস্ 

(15০56011, 40600750715) ইহ প্রেধ 

ঢাবস্থায় ও শরৎকান্ে ঘটিতে দেখ' 
যায়| 

"৪। রোজিওলা এনুলেট! (০৪৮. 
01৮ 4১721)017) ইহাতে কু গুলি 

অঙ্গুরির ন্যায় গোলাকার হয়। 

৩৩। 

ল্রাক্ষণিক (৪7555) 

১। রোজিওল ভ্যারিগলোঁদা 
(1১0১০০1৯ ৬ ৮7191958) 

২। রোজিওলা ভ্যাঁকাইনা 

(1০9০০12, ৬ 2১001172) 

৩1] রোজিওল] রিউম্যাটিক। 
(1২95০০1%. 1010000706108),* 

৪| রোজিওলা আর্থরাঁইটিক। 
(195০০9125470107101088 

€1| রো'জিওল! কলিরেইক 

(1950617% 0০111010108) 

রোজিওলা হাম ব] আরক্ত জ্বর বলিয়! মনে হইতে পাঁরে।, 

কিন্ত সহজেই বিভিন্ন করিতে পারা যায়| . 

রোৌজিওল। ! 

১| জ্বর বেশীহয় না| 

২। শর্দি, কাঁশী ইত্যাদি ঘটিতে" 
দেখা যায় না! 

৩। তালির বর্ণ সমভখবধপক্ন 
লাল হয়! 

হাম । 

১! জ্বর সীতিশয় হয় | 

২। শর্দি কাশী, ইত্যাদি প্রধান 
লক্ষণ বলিয়। পরিশখীণিত হয়। 
৩| তাঁলির বর্ণ সমভ্বীপন্ন লাল 

হয় না। 
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রোজিওলা । আরক্ত জ্বর ॥ 

/1 ইহাতে গলকোষ ও গ্ললনলী ১| ইছাতে গলকোষ বিশিষ্ট 
' অন্পই আক্রান্ত হয় । রূপে আক্রান্ত হয় | 

' ২। জ্বর স্বপ্পই হইতে দেখা যায়| ২।জুর বেশীহয়। 

রোজিওলণ এক হইতে সগুম দিবস পর্য্যন্ত অবশ্থিতি করে| কখন 

কখন এই পীড়ার মারীভয় হইতে দেখা যাঁয়। 

৩৭ | চিকিৎসা 7--সাইট্রেট অফ্ ম্যাগ্নিসিয়।; ৷ সল্ফেট অফ. 

ম্যাগৃনিপিয়া ও এপিড ইন্ফিউজন্ অফ. রোজেস.; পল্ভ রিয়াই'কম্প- 
জিটস্? 'লাইকর এমোনিয়! এমিটেটিস্ ও নাইটিকু ইথর ) এরোমেটিক্ 
সল্ফিউরিক্ এমিড ও টিংচর অফ জেন্সেন্? নাইটি,কু এসিড ) কুই- 
নাইনঃ এই সমস্ত ওয়ধ ব্যবহৃত হুয়। অনুত্তেজক পথ্য ; লেমনেড ও 

গ্বরম জলে স্মীন ব্যবস্থা করিবে | ভিনিগীীর মিশিত জলেস্পঞ্জ ভিজা- 

ইয়। গীত্র মার্ন করাইবে | দত্তোদগমের ব্যতিক্রম ঘটিলে মণড়ি কর্তন 

করিয়া দিবে | 

ইরিখিমা (115 0)0707%) 

৩৮| নির্ণয়কারক লক্ষণ | যদি ভালি গুলি আয়ক্ত হয় ও পেষণ 

বার! মিলিত হইয়া! ধাঁয়ঃ আক্রান্ত স্থান কখন কখন ঈষৎ' উন্নত এবং গীত্র 

উত্তগু হয় ও কগু য়ন থাকে তাহ হুইলে ইরি খিমি বলিয়া] জানিবে। 
৩৯। ইরিখিমি ও রো'জিওলাঁর মধ্যে যে বিভিন্নত! দূ হয় তাহ! 

পরে লিখিত হুইল | ইরিখিম! পীড়ায় কণ্ড গীত্রের সর্ব স্থানে হয় না ও 
জ্বর হইতে দেখা যায় না|] 

৪” | এই পাড়া নান? প্রকারের হয় তম্মধ্যে কতকগুলি পশ্চাৎ লিখিত 
হইল | (১) হরিখিম! লিভি (এই রূপ কণু, শৌথ রোগীক্রাস্ত ব্যক্তিদিশের 
জত্ঘায় ঘটিতে দেখ! যায়) ১ (২) ইরিখিমা ফিউর্জাঁকৃস (ইহাতে তালি 
হঠাৎ গাত্রে প্রকাশ পায় ও হঠাৎ মিলিত হইয়। যায়); (৩) ইরিখিমা ইণ্টর্ 

ট্রাইগে (ইচ্ছাতে কগু, সন্নিকটন্কু স্থানের .ঘর্ষণ দ্বার! উৎপাদিত হয়) ; 
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ও (8) ইঞ্জিখিম1 নডোসম্ (ইহ।তে উন্নত তাঁলি ডির উঠার: দুষ্ট; হয় ন।| 

পায়ের নলীতে ও বাহুদেশে ঘটিতে দেখ। যাঁয়। 
8১1 ইরিখিম! কখন কখন বিস্তৃত ত্বক প্রদাঁছ বলিয়। মনে: হইতে 

পারে। কিন্তু পূর্বোক্ত হইতে শেষোক্ত পীড়ার অনেক বিভিন্নত$ দুঁট ' 
হয়] যে যে বিভিন্নতা দৃষট হয় তাহ! পরে লিখিত হইল। 

ইরিখিমা। ' 1!  ইরিসিপিল্যাস্। 
১। ইহ! যে স্থানে হয় তাহার | ১| ইহা বিস্তুত হয়। 

অতিরিক্ত স্থানে ব্যাপিত হইতে ; ২ আবজ্ীন্ত স্থানে স্বীতি/উন্তবপ, 

দেখা যায় না। | ও বেদন। বিশিষ্টরঁপে ঘটিতে দেখা 

২। আক্রান্ত স্থানে স্্ীতি, উত্তাপ | যায়। ৮ 
ও বেদন] স্ব্পই দৃষ "হয়| ূ ৩। ভর থাকিতে দেখা যায় 

৩। জ্বর হয় না। ৰ 

৪ | আক্রান্ত স্থানের উপর জল- ৰ ৪ | আ'ক্রান্ত স্থখানের উপর জল- 

বটী দৃষ হয় না| | বী দৃষ্ট হয়। 
ইরিখিম1 প্রায় মুখে, বক্ষেঃ, ও শাখণ দ্বয়ে ঘটিতে দেখা যায়| 

৪২।. 'চিকিৎস। 1 এফাঁরভেমিং সাইটটি অফ »*ম্যাগৃনিলিয়া । 

কম্পাউ্ড রেউচিনির গুঁড়া) কল্চিকম্) কুইনাইন ? কম্পাউগ্ড টিং চর 
অফ বার্ক) এলোজ ও মার বটীকা.) ধাতু অশ্্? ফিল ওয়াইন্; এমোনিও 
সাইট্রেট অফ আঠীরন্ ? কার্র্বনেট অফ আয়রন্ বীকপ ? এই সমস্ত ওঁষধ 
দেওয়! যায় | আক্রান্ত স্থানে সব এমিটেট_অফ লেড. লোনন ; শ্লীসি- 
রিন লোন $ ব1 শরম জলে সেঁক দিৰে, ও আক্রান্ত স্থান উন্নত করিয় 
রাখিবে | বেদন| থ।ফিলে. ভিরাঁটি,য়া মলম লাগীইবে। শেখ যুক্ত 

স্থান বিদ্ধ করিয়! দিবে । লঘু পথ্য, ব্যবস্থা! করিবে | গরম জলে স্নান 

ও বাম্পাভিষেক ব্যবচ্ছেয় | 
গীত পর্ণিকা (07০৭9) অর্থ অরটিকেরিয় | 

৪৩। নির্ণয়কারক লক্ষণ 1_যদি ত্বকের উপর গোলাকার, বা 

কিঞ্থিৎ দীর্ঘাকার উন্নত তালি নির্শিত ছয় ও নেটেল কর্তৃক উৎপাদিত 
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ছইয়ছে এরূপ প্রতীয়মান হয়, যদি ইরপ্সন্ গাঁত্রে অকস্মাৎ প্রকাশ পাঁয় 
ও অকম্মাৎ মিলিত হইয়| যায়, এবংশ্বা ত্র চুলকাইলে ইহণর1 বদ্ধিত হয় ও 

তালি হুইতে খুস্কি উঠিতে দেখ! নী যায় ; আর ইরপ্্সন্ গাঁত্রে প্রকীশ 

পইলে সাতিশয় কগুয়ন ও উষ্ণত? ঘটে%তাহ হইলে অর্টিকেরিয়] 

ঘটিয়াছে জাঁনিবে [ 

৪৪ | অজীর্ণত1 বশতঃ এই রোগী ঘটে, বা কখন কৌন কোন বস্ত 

অর্থাৎ অক্রাক্ত ফল ও শশ প্রভৃতি আহার করিলে এই পীড়া ঘটিতে 
দেখা যায়| 

৪৫| চিকিৎসা 1 পাকস্থলীর বিকার কর্তৃক এই পীড়1 ঘটিলে বমন- 

কাঁরক ও লবণীক্ত বিরেচক ওষধ ব্যবস্থেয়। পীড়া পুরাঁতন হইলে সীমান্ত 

পথ্য, মৃছ বিরেচক ও অজ্রনবশক ওষধ এবং কুসম ফুসম গরম বখ শীতল 

জলে মান ব্যবস্থা করা যায়| ওয়াইন, বিয়ার সরা চ1বা কাফি 

নিষিদ্ধ | জত্বর পরিপাঁচ্য লেধহ ঘটিত ওবপ মেবন করাইলে উপকার 
দর্শে | পীড়া ছুঃসাধ্য বিবেচন1 ছইলে ও অন্নবহণ নাড়ীর উত্তেজন অভাবে 
অপ্প মাত্রায় অ'র্মেনিক্ ব্যবস্থা! করিলে ভাল । পুরাতন বাতগ্রস্থ 

ব্যক্তিদিশের এই রোণে কল্্চিকম্ (ক্ষোরাক্ত ওষধের সহিত হউক বা 
নাই ছউক) দেওয়] যায়। পীড়ার সময়ে সময়ে উদ্ভব হইলে কুইনাইন 

দিবে | কড্লিভার বা! একোঁনাইট্ দিতে অনেকে ক্ছে| ত্বকের উত্তেজন 
নিবারণ জন্য লেড খলাসন্ *ভিনিগার ও জল ) ব1 করোঁজিভ. সব্লিমেট 
সলিউসন্ প্রয়োগ কর] যায়| ফ্যাঁনেল কাপড় ত্বকের অব্যবহিত উপরে 
পরিধান করিতে নিষেধ করিবে যেহেতু ত্বকের উত্তাপ ও গীত্র কণ্ডুয়ন 
বেশী হয়। | 

খ। কণু, গুলি আর্দ্র? 
৪৬ । পুয়বচী ও জলবটী ইরপ্সন্ গুলি আর্ড বলিয়! কথিত হয়| 

ইহাঁদিশের মধ্যে এই বিভিন্নত] দৃষট হয় যে পুয়বটী মধ্যে পুয় প্রথমাবস্থ! 
হইতে খাঁকিতে দেখব যায়ঃ আর জলবটী মধ্যে প্রথমে পরিক্ষার জল 

খাঁকে, পরে পীড়! বর্দিত হইলে উন। ঘোল। হইয়। যায়| 
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অ। ইরপসন গুলি জলবটী |. 
৪৭। পঞ্চ প্রকাঁর পীড়া য় ইরপ্সন্ জলবড়ী হয়, যথা, এক্জিমা, হাঁর্১ 

পিস ৯ সিউডামিনা, স্কেবিস,ও পেম্ফাইগস্। 
৪৮। পিয়া! পীড়ায় কণ্ড, মধ্যে জল প্রথমে থাঁকিতে দেখা যাঁয়। 

একাঁরণ অনেকে ইহাকে জলব শ্রেণী মধ্যে গণন1 করেন। ইহ1 পুয়বী 

বলিয্াই কথিত হুইয়খ থকে | পাঁন বসন্ত রোগে জলবটা গীত্রে জন্মে 
বটে, কিন্তু ইহাকে ক্ফৌঁটক জ্বর মধ্যে শ্রেণীভুক্ত করণ যায় | ,যদি 
জলবটীর আঁকার ছুআনির আকার অপেক্ষা ব্ুহৎ হয়, তাঁহ। হইলে 
ইহাকে ভিশ্বিক1 (38112) কহে | * 

একৃজিমা (৭১০5০৮০:) অর্থাৎ গুহোর্রিক। । 

৪৯ | নির্ণয়কারক লক্ষণ যদি ইরপ্সন্ 'গুলি আঁলপিনের 

মন্তকের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবটী বিশিষ্ট বিষমাঁকার তালি হয়ঃ ও এই 

বাকা হইতে জলীয় দ্রব্য নিঃস্যত ও শুদ্ক হইয়া! পাতল। হুরিদ্ত্রী বর্ণ মাঁমড়ি 

নির্মাণ করে.ও এই দ্রব্য কাপড়ে লাঁখিলে ও শুক্ষ হইলে কাঁপড় শক্ত 

হইয়া যায় ; এবং বেদনা ভ্বলন বা! কগুুয়্ন অধিক হয়, তাহ! হইলে 
প্রহোরিকা ঘটিয়াছে জাঁনিবে |  * 

৫০ | এই রোগে কখন কখন কোঁন জলবটী দৃষ্্ হয় না, কিন্তু 

ইহাতে ত্বক অঙ্গুলি দ্বার] চিম্টির়া ধরিলে ঘন বোধ হয়, আর নিওস্যত 
ফার্চব জল, পাতল? হরিদ্রা! বর্ণ মামড়ি ও আনুসঙ্গিক কগুযরন থাকে 
এই কএকটী লক্ষণ দ্বার! সহজেই রোগ ধত হয়। এই পীড়া সচরাচর 

ঘটে । ইসা! কৌলিক দেহ স্বভাব বলিয়1 পরি্ীণিত, ও বাতভ্বর ব1 বায়ু 
উপনালীয় প্রদাহের বা পাকস্থলীর পীড়ার আনুসঙ্গিক হইয়] খাঁকে। 

অনেক প্রকাঁর এক্জিম। দেখ। যায় তন্মধ্যে গ্রধান কএকটী লিখিভ 
৬ ক 

হইল | 

(১) একজিমা মিমপ্লেকস (505910% 9170])10)- ইহাতে 
ঙ কি রী সি সস 

প্রদাহ ও কগু,য়ন মামান্য রূপ হয়। 

২ 
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(১) একজিমা কবরম, (1.0791))8, 1২01)01))- ইহাতে 

এঁদাহ বেশী য় | ইহ প্রমীরিত শির্ায়ুক্ত (ড০710০96 ০78) জঙ্বায় 

নর্ববদ! ঘটিতে দেখা যায় | 
৩) একজিম। ইম্পেটগীইনোডিস্ (1502912)7 11801)910017)09) 

ইহাতে একৃজিম! ও ইম্পেটিশে। উভয়ই বর্তমান থাকে। 
৫১| আক্রান্ত স্থান বিশেষে একজিম। ভিন্ন ভিন্ন আখ্যায়ে প্রচর্লেত 

হয়।' যখ। মস্তক আক্রান্ত হইলে ইহুণকে একৃজিম। ক্যাপিটিস্ (00670 
€091)10১) কহে5। 

:৫২| পুরাতন একৃজিম! কখন কখন সোঁর৭ এসিস্ বলিয়া! মনে হইতে 

তে কিন্ত ইহ] স্মরণ রাঁখ। উচিত যে পুর্বোক্ত পীড়ায় আইস গুলি রদ 
সংযত হইয়! নির্মিত হয়, শেষোক্ত পীড়ায় উপত্বক বর্ধিত হইয়] নির্িত' 
হইয়। খাঁকে। যদি একূজিম। করোটিকে অংক্রাস্ত করে ভাঁহ। হইলে 

পিটিরাএয়িস্ বলিয়। মনে হইতে পারে । কিন্তু ইহ] জ্ঞাত হওয়। উচিত যে 
পিটিরাএসিস্ হইলে অংক্রাস্ত স্থান প্রথমাবধি শুষ্ষ খাঁকে ও কেশ একত্রীভূত 
হইতে দেখা যায় না| এই রোগ স্পর্শাক্রীমক নয় বলিয়। পরিগণিত। 

ইহাতে শারীরিক স্থাস্থ্যের হানি, ক্ষুধীমান্দ, আর রোগী খিটখিটে 
ও অস্থির হইয়! থাকে । এই রোগ.প্রবল ও পুরাতন হইতে পারে! 

৫৩] চিকিৎস। |এফার ভে্সিং সাইটে অফ ম্যাগ্নিসিয়। 

রেউচিনি ও ম্যাথ্থনিসিয়। ; রেউচিনি নিলবটীকা ও হেনবেন ) সিল ও 
সল্্ফেট অফ্ সোডা ; কুইনাইন ও সিল) ফস্ফেট অফ আয়রন ; ফিল 
ওয়াইন; কার্বনেট অফ্ আয়রন ব্টীক17 সেঁকো) কুইনাইন ছিল ও 

সেঁকো; কড্লিভীর্ অইল :' করোজিভ্ সব্লিমেট $ রেড আয়োডাইড. 
অফ মার্করি) অহিফেন ; হেন্বেন ঠ ইণ্ডিয়ান হেম্প; মাংসের ঝোল 

ও হুদ্ধ এই সমস্ত দেওয়া যাঁয়। 

বাছা প্রয়োগ 1 রোগীকে গরম জলে, ব' নি কষ্ট কোনায়ম্ 
২ ভীম পল্ভ এমাইলি ১ পৌন?ও গরম জল ৩ গ্যালন মিশিত করিয়। 
নান করইবে । পাতলা কাজি, যবের জল বা পরিশুদ্ধ জল দ্বারা ক্ষত 
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স্থান ড্রেস :করাইবে | সব্এসিটেট অফু লেড ওঁ মীসিরিন লেসন, 
সম পরিমিভ' শ্লিসিরিন ও জল; _কার্ধনেট অফ্ সোডঃ ও গ্লিসিরিন্ 
লোন ব! লাইম লিনিমে্ট প্রয়োগ করিতে পার] খায় | রচ্ছ, উঠাঁইতে 
হইলে তৈল বণ চর্বি দ্বার! ভিজাইবে পরে মসিনার পুলটিস লাগাইবে | 
অকৃসাঁইভ. অফ. জিঙ্ক মলম ; ড্ভাইলিউটেড. নাইট্রেট অফ. মার্করি মলম 
বা রুয়োজোট ও রেড অকৃনীইড অফ. মার্করি মলম ব্যবহৃত হয়| 
এক্জিম] ক্যাঁপিটিন্ হইলে করোটি কেশ শুন্য করিবে। 

হারপিস্ (1০1) বিসর্পিকা। 
৫৪। নৈর্ণয়কারক লক্ষণ 1_যাঁদি ইরপ্সন্ গুলি বড় বড় জন্ুব্টীর , 

ন্যায় হয়, ইহার] একত্র “হইয়] শীত্রের উপর স্থণনে স্থানে প্রকীশ পায়, 
ইহাদিশের অধ্োদেশ প্রদাহ যুক্ত হয়, ইহার? একবার ম্ুপক্ক হইলে 

ও ইছদিগের উপর কচ্ছু নির্িত হুইলে পুরর্বার গীত্রে প্রশাশিত নঃ 
হয় ও গীত্রে বাহির হইলে আক্রাস্ত স্থণান উষ্ণ ও তীক্ষ বিন্ধনবৎ বেদন1 
হয় এবং কখন কখন স্বীয় শুলের ম্যায় সাতিশয় বেদনাও ঘটিতে দেখ! 
যায়, তাহ .হইলে হাার্পিস্ ঘটিয়াছে জানিবে। 

৫৫| হার্পিস্ পীড়া প্রথমে আরন্ত হইতে থাকিলে" একটী লাল 
তাঁলী গাত্রে হইতে দেখা যায়ঃ পরে অপ্প সময়ের মধ্যে জলবটী এ তালির 

উপরে নির্মিত হয়| কখন খন ইরপ্সন্ ঘটিবার পুর্ব ও কখন কখন 
পরে আয়ু শুল হুইতে দেখা যায়| এই বেদন। কোন স্পর্শীন্ুভীবক 
স্াযুর গতি (যখ1) ফণ্টাল বখ কোন পৃষ্ঠস্থ স্নায়ু) ক্রমে হইয়। থকে। 
ইছ। হুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয় | বিশ্বাকা'র বিসর্পিকা (1791165 [১170- 
(07017) ও চাক্রিক বিসর্পিকা (7671)68 0770108১)| প্রথমোক্ত প্রকারে 

ইরপ্নন্ গুলির আকার এক রূপ হয় ন1; কিন্ত শেষোক্ত প্রকারে কেবল 

গোলাকার হইতে দেখা যায়! বর্ত,লাকাঁর বিসর্পিকীয় (701795 2০৪ 
(0) তালি গুলি একটী ফিতের হ্যাঁয় শরীরের অর্থাংশের চতুষ্পার্ে বা 
একী, শাখার দীর্ঘভীগে শ্রেণী বদ্ধ থাকে |. হারপিস্ প্রেপুপিয়ালিস, 

পীাকে কখন কখন উপদংশ বলিয়া মনে হয়| হুণরপিস. একজিমা 
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মধ্যে এই প্রভেদ দৃষ হয় যে প্রথমৌক্ত পীড়ায় তালি এক স্থানে হয়, 

ইহ! হইতে স্টাব- জলীয় দ্রব্য নিঃস্থত হয় না, ও জলবটী একবার 

মিলিত হুইলে গ্ুুলস,ধ প্রকাশ পীয় না| হার্পিস্ কখন কঠিনতর 
হইতে দেখ! যাঁয় না| ইহা স্পর্শাক্রীমক বলিয়া পরিগণিত নহে। 

ইহ1 তিন ব1 চারি দিবসের বেশী থাকিতে দেখ? যায় না। আরোগ্য 

হুইলে আক্রান্ত স্থানে কোন চিহও দৃষ হয় না| 

৫৬ | চিকিশুসা 1_ রোগীর কেষ্ঠ পরিক্ষার রাখিবে | উত্তম পথ্য 

ব্যবস্থা করিবে | জলবটী বিদ্ধ করিয়। গরম জল ব। সব্এসিটেট অফ. 

লেড লোসন দ্বার স্পঞ্জ করিবে । অকৃনাইড অফ জিঙ্ক বা সব্এসিটেট্ 

অফু জেড মলম প্রয়োগ করিতে পারা যায় | বেদনা নিবারণার্থে বেলে 

ডোন1 ও একোঁনাইট লিনিমেন্ট দেওয়। হয়| রোঁশ কঠিনতর হইলে 

কুইনাইন ও আর্সেনিক্ ব্যবহৃত হয়। 

ৃ মিলিয়ারিয়া (011117758) 

৫৭1 নির্ণয়কারক লক্ষণ 1_যদি ইরপ্নন্ গুলি জল ফৌটারন্যায় 

অনমবেত ভাবে থাত্রে বিস্তৃত হইয়া প্রকাশিত হয় ও তিন বা চারি 

দিবসের মধ্যে শুক হইয়া যাঁয়, এবং শারীরিক উত্তেজন ও কগুয়ন কিছুই 
ন1 থাঁকে তাহ? হইলে মিলিয়ারিয়ঘটিয়াঁছে জীনিবে। 

৫৮1 যদি জলবটা দেখ যাঁয় ও ইহাদিদৌর চতুষ্পার্খে লাল রেখা 
অর্থাৎ প্রদীহের লক্ষণ দৃষঁ ন1 হয় তাহ হইলে সিউডা1মিন1, ও প্রদাহের 
লক্ষণ দেখিলে মিলিয়ারিয়! ঘটিয়াছে জানিবে । জ্বর বা অন্যান্ত যে যে 
পীড়ায় ঘর্ম হুইয়] থাকে সেই সেই পীড়ায় এই ইরপ্সন্ হয়| কিন্তু ইহ? 
হুইলে নেই সকল পীড়ার বৃদ্ধি হয় না| 

৫৯। চিকিৎসা 1_ ইহার কোন আবশ্যক নাই যেহেতু ইহাতে কৌন 

অনিষ্ট ঘটে না । 
| কঙ্ছুরোগ (১০০/০19৪) 

৩০। নির্ণয়কারক লক্ষণ 1_যদি ইরপ্সন্ গুলি জলবটী ও ইহ্থা- 
'দিগের লঙ্গে সন্গে ঘনবটী ও কখন কখন পুয়বটীও দৃষ্ট হয় ; গীত্রের যে 
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যেস্থানৈ ত্বক পাতলা মেই দেই স্থানে ঘটিতে দেখা যায়ঃ ও কগুয়ন 
সাতিশয় হয়, আর শরীর বেশী উষ্ণ হইলে কণু,য়ন'বেশী হয় ও ই৫প্সন্ 
মধ্যে একেরস, স্কেবিয়াই অর্থাৎ কচ্ছুকীট নব ইহাদিগের অণ্ড দুষ্ট , 
হয় তাহা হইলে স্কেবিজ ঘটিয়াছে জানিবে। . 

৩১ | এই পীড়া স্পর্শক্রামক বলিয়া পরিগণিত | অস্ষুলিদ্বয়ের মধ্য- ' 

স্থিত স্থানে, মণিবন্ধের অন্তর্ভাগে, প্রকোন্ঠে ও উকদেশে, উদরের নিম্নদেশে 
'পুকষদিগের লিঙ্গে ও আ্ীলোক দিগের চুচুকে হইতে দেখা যাঁয় এবং শিশু- 
দিগের নিতখ্বে ও পদতলের অন্তর্ভাগে প্রায়ই হয়| বদন ও মস্তক ইস্থাতে 

কদ[চিৎ আক্রান্ত হয়। এই পীড়া ঘটিলে কখন কখন লাইকেন্ ও প্রুরা- 

ইশ বা! একৃজিম1 বলিয়া ভ্রম হয়। পীড়ার বিশেষ বিশেষ সংস্থান, 
স্পর্শাক্রীমকতা ক্ষভাব, কচ্ছুকীট ও ভাহাদিগের অণ্ড এই গুলি রোগ 
নির্ণয়ের প্রধান উপায়। লাইকেন্ পীঁড়ায় ইরপসন্ গুলি ঘনবটীবৎ হয়, 

' পৃষ্ঠদেশের, প্রগণ্ডের ও উকদেশের বহির্ভা্ে 'ঘটিয়া থাঁকে, ও ইহাতে 
ত্বক শুফ্ধ ও খস্থসে হয়। প্র্রাইগে। পীড়ায় শ্রীবাদেশ ও ক্কন্ধ সর্ববদ। 
আক্রান্ত হয়, ও ইহাতে উৎকুন দেখা যায়| এক্জিম! কোন স্থানিক 
উত্তেজন বশতঃ ঘটিতে দেখা যায় ও ইরপ্সন্ গুলি কুচ্ছ, অপেক্ষা! স্পষ্ট 
জলবটী হুইয়! থাকে । 

৬২। চিকিৎসা ॥__ আক্রান্ত স্থান সাবান ও গরম জল দিয়া বিশিষ্ট 
রূপে ধেণত করিবে । শীন্ধক মলম, গন্ধকীভিষেক,খান্ধক সাবান, কুয়ো- 

জোট, কার্বনিক এপিড» করোপসিভ্ সবলিমেট ব1 তাত্ত্রকুট লোসন ব্যবস্থা! 

কর] যাইতে পারে। কঘ ব্যক্তির বস্ত্রাদি নল্ফিউরস্ এসিড় গ্যাসের 
ধুম বা গদ্ধক চুর্ণ দ্বার1 পরিশোধিত কর! আবশ্যক । 

পেম্কাইগন্গ (1১010111005) 

৬৩। নির্ণযকারক লক্ষণ 1_ যদি গাত্রে স্থানে স্থানে আরক্ত ও 

তহুপরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্ক1 হইতে দেখা যায়ঃ ফোন্কা' গুলির ' মধ্যে 
প্রথমে নির্মল ক্ষারাক্ত পরে পুয়বৎ ও. অন্নাক্ত হরিদ্রা! বর্পের জল থাকে, 

ইহ বাছির করিয়। দিলে ৫ফাস্কা গুলির উপর পাতলা মামড়ি পড়ে বা 
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উহ্াদিগের স্থানে অগভীর ক্ষত জন্মে, আর যদি ফোস্কী হইলে কখন 
কখন বেদন1 শরীরের উষ্ণতা বা কগুয়ন হয় তাহ? হইলে পেমৃফাইগস্ 

ঘটিয়াছে জানিবে। 

৬৪ ! অনেকে পূর্বে্ব পেম্ফাইগন্ পুরাতন হইলে ইহাকে পম্ফলিকস্ 

কছিত, কিন্তু এক্ষণে আর এই নাম ব্যবহৃত হর না| করোটি, করতল ব1 
পদতল এই কয়েকটী স্থানে ফোস্কা প্রায় কখন হয় না| ইছ1 গরাবল 

ও পুরাতন বলিয়! গণ্য হয়ঃ কিন্তু স্পর্শাক্রামক বলিয়! পরিশণিত' 

হয় না| ' 

৬৫1 চিকিৎস| 1_এমোনিয়া ও বার্ক; নাইট্রোস্াইডে,ক্লোরিক 
এসিড. ; কুইনাইন্ ও সিল্ ; কড়লিভার অইল্; এফারভেসিং সাইট্রেট 
অফ্ড ম্যাগৃনিসিয়] ১ আর্সেনিক কুইনাইন্ ও স্টিল ঃ ব্লোরেটু অফ. 
পট্যাস্ঃ আয়োডাইভ. অফ পট্যাসিয়ম এই সমস্ত ওষধ ব্যবহৃত হয় ! 

আর জলবটী বিদ্ধ কিয়! দিবে কিন্তু ত্বক উঠাইতে নিষেধ করিবে । | 

আ। ইরপ্সন্ গুলি পুয্লবটী হইয়া আবদ্ধ হয় । 

৩৩। ইন্পেটিগো, একৃখিম] ও রূপিয়। পীড়ায় কণড, গুলি পুয়বটী হুয়। 

যদি পু়বটী স্চ্যগ্রবৎ হয় ও ইহাদিশের অধোদেশ দৃঢ় ও উশ্থিত দেখা 
যায় তাহ হইলে একুনি ঘটিয়াছে জানিবে | যদি ফোস্কা- দেখ যাঁয় ও 

ইহ! ঘন ও কোণ বিশিষ্ট কচ্ছ, দ্বার1 আরত থাকে তাহা ছইলে রূপিয়া 
খঘটিয়াছে জানিবে | 

ইল্পে টিগে। (009502০) নিন নিম্ন বটিকা। 
৬৭। নির্ণয়কারক লক্ষণ ॥যদি ইরপ্নন্ গুলি ক্ষুদ্র কষুত্র ঈষৎ 

উন্নত পুয়বটীক1 হয় এবং কখন কখন বা তালির আকারে প্রকাশ পায়, 
পুর শুক হইয়া ছরিতের আভাযুক্ত পীতবর্ণের বিষমাকাঁর কচ্ছ, নির্মাণ 
করে; আর' পীড়া আরোগ্য হইলে আক্রাত্ত স্থানে কোন চিন্তু লক্ষিত 
ন? হয়, ও পাড়া কালে শারীরিক উষ্ণতাও কগু,য়ন হুইতে দেখা যায় 

তাহা. ছঈলে ইম্পেটিগো ঘটিয়াছে জানিবে,] 



[ .১৭৫ ] 

৬৮. কেছ কেছ ইন্পেটিণৌকে একপ্রকার একজিমা. কছ্ছে। কখন 
কখন ইরপ্সন্ গুলিতে ইন্পেটিগো। ও একুজিম! উভয়েরই আকার দৃষট হয়, 
এরপ্ৰ হইলে তাহাকে এক্জিম। ইম্পেটিশীইনেভিস্ কহে | আনেক 
প্রকার ইম্পেটিগো দৃষ হয় তন্মধ্যে চিঠি বিষয় নিদ্দে লিখিত, 
হুইল | 

(১) ইল্পেটিগো (িগরেট। রিকর 11১11781) মচ- 

রাচর বদনে হইতে দেখা যায়। ইহা! হইলে জুর+ উদরাময় প্রভৃতি অন্তান্ত 
পীড়া ও লসীক গ্রন্থি স্ফীত হয়। পুয়বটী শৌল ব! অগুকার তালি 
নির্মাণ করে। পুরবটী বিদীর্ণ হওয়াতে তদুপরি কচ্ছ্ উৎপন্ন হয়» তখন 
শারীরিক উষ্ণতা ও কগুয়ন সাতিশয় হইতে দেখা ঘায়। 'শৈশখা বন্থায় 
কখন কখন ইরপৃসনগুলি ২ মুকমের (819৮) ম্যায় মস্তক ও বদন আরুত করেঃ 

,ও এরূপ করিলে উচ্ছাকে ক্রম্ট" ল্যাকৃটিয়! (078৪2 [,7069)কছে | 
(২) ইম্পেটিগো স্পার্পী (1719৮৫০ 91১৭৭) ঘটিলে পুয়বগী গাত্বের 

উপর বিস্তৃত ভাঁবে খাকিতে দেখ] যায়। ইম্পেটিগো কখন কখন 
স্পর্শীক্রামক বলিয়। গণ্য হয়। 

৬৯ | চিকিৎসা ॥ কুইনাইন ও ঝিল? আর্সেনিক; ; রেড আয়েশ 

ডাইড. অফ. মা্করি ও আর্সেনিক') কড.লিভাঁর অইল? ফিল ও এলোজ 
ফিল ও সল্্ফেট্ট অফ্ ম্যাগ্নিসিয়। ? পট্যাস ও চুনের জল? আয়মোডাইভ. 
অফ পট্যাপিয়ম্ ঃ কল্চিকম্ এই সমস্ত ওষধ ও পুর্ফিকর পথ্য ব্যবস্থা 
করা যায়। 

বাহা প্রয়োগ 1 রে'গীকে বান্প।ভিষেক, বা উষ্ণ জলে 
বা কোনায়ম্ ও ফীর্চ গরম জলে দ্র করিয়। ম্লান করাইয়া! দিতে 

পারা যাঁয়। হাইড্রোসায়েনিক এসিড সব.এসিটেট্ ' অফ. লেড ও 

মীসিরিন্ ; বাঁ কয়োজোট লোনন ব্যবস্থা কর যায়। অকৃসাইড, অফ. 

জিঙ্ক; রুয়োজোট ও রেড অকৃসাঁইড্ অফ. মার্করি, বাঁ ভাইলিউটেড্ 

সিটিন মলম ব্যবহৃত হইয় থাকে | নাইট্রেট অফ. সিল্ভাঁর, আয়ো- 

ডাইন, বোরাকস, ব1 গন্ধক পরধোথ হুইতে৭ পারে। ম্শ্তক বা চিবুক 



টি উ এ 

আক্রান্ত হইলে উহ! কেশ শূন্য করাইবে। পুয়বটী প্রথমা বস্থায় বিদ্ধ 
করিয়! দিবে। 

 একুখিমা (:০15%,০ উন্নত বটিকা। 
৭*। নির্ণয়কারক লক্ষণ 1_যদি ইরপ্সন্ গুলি পুয়বটী হয়, বৃহৎ, 

গোলাকার এবং অনমবেত ভাবে গীত্রের উপর থাঁকে ও ইহণদিগের 

অধোদেশ দৃঢ় ও প্রদাহ যুক্ত হয়; পুয়"শুদ্ধ হইলে ঘন কপিশ বর্ণের 
কচ্ছ,্ নির্শিত হয় আর কচ্ছু পতিত হইলে গাত্রে সামান্ত চিহ্ন দৃষ হয়, ও 
শারীরিক উষ্ণতা ও কগুষ্ষন থাকিতে দেখ। যাঁয় তাহা! ,হুইলে এক্থিমা 

ঘটিয়াছে জীনিবে | 

৭১। ইরপ্সন্ গুলি প্রায় সচরাচর শাখাদ্বয়ে, পৃষ্ঠে, ও ক্ষন্ধদেশে 
হইতে দেখা যায়| কচ রোগে একৃথিমেটস্ পুয়বটী গুলি পদ ও করছয়ে . 
হুইতে দেখ যাঁয়, কিন্তু ইহাতে জলবটীও দূ হয় ও কচ্ছ,কীট দেখিতে 
পাওয়া যায়। একৃখিম! কখন কখন ইম্পেটিগে। ঝলিয়? ভ্রম হইতে 
পারে। কিন্ত ইহা জানিতে হইবে যে ইম্পেটিগে! পীড়ায় পুয়বটী গুলি 
প্র ও ইছাদিশের অধোদেশ দৃঢ় হয় না। ইহার! স্পর্শাক্রীমক বলিয়! 
পরিশ্গীণিত নছে। একৃখিম] ছুই প্রকার হইতে পারে ও প্রবল ও পুর'তন। 

ঞ্বদ হইলে জর ও বিদ্ধনবং বেদন1 পীড়ার, পুর্বর্ব ঘটে | পুরাতন 
প্রকার কুৎসিত বস্ত্র আহার করিলে ঘটিয়! থাকে। 

৭২। চিকিগুস। 1_ ধাতু অশ্রও বার্ক; নাইট্েহাইডেবক্লোরিক 
এমিড ; কুইনাইন ও স্টিল? কুইনাইন স্টিল ও আর্সেনিক) কিল ও 
এলোজ ? স্টিল ও সল্্ফেট অফংম্য!গৃনিসিয়!? আয়োডাইড.অফ পট্যা- 

সিয়ম ;) অহিফেন; হেন্বেন; কডলিভার অইল ; এই সমস্ত ওষধ ও 

পুর্টিকর পথ্য ব্যবহার করিতে পারা যায়| 

বাহা প্রয়োগ 1 রোগীকে উঞ্জ বা কখন কখন ঈষছুষ্ জলে 

ব1 কখন কখন গরম জলে জিলেটিন্ দ্রব করিয়! সন করাইয়া! দিবে। 
ক্ষত স্থানে জহ। পটি, ব1 কাপড় সব্এমিটেট. অফ. লেড সলিউসনে 
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িজাইয় লাগাইবে বা অকৃসাইড অফ. জিক্ষ-ব সবএসিটেট অফ লেড 
মলম ব্যবহৃত হুইয়াও থাঁকে। ্ | 

* একৃনি (4০7০) মুখ দৃষিকা ) 

নির্ণয়কারক লক্ষণ 1-_ধদি ইরপ্সন্ গুলি ক্ষুদ্র, পৃথক; 
দু, ও কোণ বিশিষ্ট বটিকা হয়, ইহাদিখের কতকগুলির মধ্যে অগ্র- 
ভাঁগে পুর সঞ্চিত থাকে? বাঁ তাহার কচ্ছ, দ্বার আবৃত হয়, আর 

কতকগুলি আ'রক্ত, দৃঢ়, ও বেদনা যুক্ত হইয় গ্রাকে তাছা হইলে মুখ 
দৃূষিকা .অর্থাৎ এক্নি হুইয়াছে জানিবে। 

৭৪ | ইহারা শ্রীবা মুখ ও ্ষন্ধদেশে প্রায়ই হইয়। খাকে। এই পীড়া 

যেখবনাবস্থাঁর পুর্ব কদাচিৎ ঘটিতে দেখা যায়| ইহু4 ঘটিলে একৃখি মণ, 
ইম্পেটিগে! ব1 একৃজিম! বলিয়া! মনে হইতে পারে । একৃখিম! ঘটিলে 
ইরপ্সন্ গুলি প্রসম্ত ও চ্যাপ্উ' হয় কিন্ত স্চ্যগ্রবৎ ছয় না, আর একনি 
পীড়ায় যেমন কুষ্ঝ বর্ণের চিহ্ন খাঁকে, ইহাতে তাহা! দেখিতে পাওয়' 
যায় নী | ইম্পেটগে? পীড়ায় পুয়বটী দৃঢ় ও স্থচ্গ্রবৎ হয় ন1। 
একজিমা. পীড়ায় ইরপ্সন্ জলবটী হয়) কণু,য়ন প্র জুলন হুইয়াঁও 

থাকে, আর কেবল মুখ, শুদ্ধ ভিন্ন অন্যান্য স্থানেও দেখিতে পাওয়া 

যায়! ্ ৃ 
একনি অনেক প্রকার হইয়। থাকে তন্মধ্যে ধান কএকটী নিশ্ষে 

লিখিত হইল । 

(১) একনি সিম্প্লেকস্ (১১৫0৩ ৯10)01০)- ইহাতে ক্ষুদ্র 

ক্ষত্র রুষ্বর্ণ চিহ্ন গলি ঈষও প্রদাহ দ্বার বেফিত থাঁকে। 

(২) একৃনি ইন্ডিউরেটা। (8০79. 10701৮)- ইহাতে ইরপ্ 

সন্ গুলি দৃঢ়, .আরক্ত ও ইহ্ু?দিগের অগ্র্ভাগে পুয় সঞ্চিত থাকিতে 

দেখা যায়| * 

(৩) একনি রোজেওলা (77০ :008৫918) ইহাতে তালি 

লি লাল হয় ও তদান্রসক্জিক.শিরণ গুলি প্দীভ হইতে দেখ যায়| . 
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৭৫ | চিকিৎসা রোগীর পাকস্থলী ও স্ত্রীলোক হইলে তাহার 

জরায়ুর ক্রিয়ার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। আর্সেনিক ; কয়োজোট ; 
করেশজিভ্ সবুলিমেট ; শ্রিন আয়োভাইড় অফ মার্করি ; নাইটে,শিছই 

ড্রোঁক্রোরিক এসিড ; সলিউসন অফ পট্যান : ব1 কডলিভাঁর আইল? 

এই সমস্ত ওষধ ব্যবহার করিবে | শরম জলে ম্বীন করাইয়! দিবেঃ ও 

অবক্রান্ত স্থানে অয়োডাইড অফ. সল্ফার 3 ক্যালমেল, ব1 রেড আয়ে'- 

ডাইড় অফ. মার্করি মলম লাগীইবে। 

কপিয়া (10118) ) অর্থাৎ কলিককা। 

৭১৩ |. নির্ণয়কারক লক্ষণ-_যদি ইরপ্সন্ গুলি জলবটা ভাবে গাত্রে 

প্রকাশ পায়; ইহাঁরণ চ্যাপট ও ইহা!দিগের মধ্যে পরিক্ষার জল থাকে, 

পরে এই জল রক্ত ও, পুয়ের স্থিত মি্িত হয়, প্রত্যেকটী কোণাকার 
দৃঢ় ক্ুষ্তবর্ণ কচ্ছ, দ্বার] অংব্ত হুয়, ও উহাদিগকে উঠাইয়! ফেলিলে 
গভীর ব? তদপেক্ষা। স্বপ্প 'অপরিষ্ষার ক্ষত দৃষ্ট হয় তাহ হইলে কপিয়' 
ঘটিয়াছে জানিবে। 

৭৭| এই পী্ড1 উপদংশ হইতে উদ্ভব হয় | ইহাতে অধোশখ» কটি 
ও স্বন্ধদেশ সর্বদাই আক্রান্ত হুইতে দেখ) যাঁয়। পেক্ষাইগ্নস্ হইতে ইহার 
এই বিভিন্নত1 যে ইহাতে ফোস্ষ! গুলি চ্য।প্টা, কচ্ছ্ ঘন ও ইহার নিঙ্স 

দেশে গভীর ক্ষত দৃষট হয় 1 পেস্ফাইগস্ পীড়াঁয় জলবটা স্ফীত, কচ্ছ, 
অাইসবৎ ও ক্ষত অগভীর হইয়। থকে । 

অনেক প্রকার কপিয়। টি হয়, তন্মধ্যে কএকটী নিম্ত্রে লিখিত 

হুইল । 

(১) কপিয়া সিমগ্লেকস্ (107]178107105)- ইছাতে কচ্ছ, 
পাতল। ও ক্ষত অগভীর হয়। | 

(২ ধপিয়। প্রমিনেনস (101), 1১700011)01)9)--ইছাঁতে 

ফোস্ষ গুলি বহৎ, কচ্ছ, ঘন.ও উন্নত এবং ক্ষত গভীর হইতে দেখা 
যায়| এই প্রীড়! ম্পর্শাক্রামক বলিয়! প্ররিগণিত নছে | ইহ] ঢুষই বা 
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তিন সপ্তাহ হইতে কএক মাঁস পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিতে দেখা যায়। 

ইহাতে প্রায় জীবন নাশ হয় না] - 

৭৮খ চিকিৎস। 1 নাইটি,ক এসিড ও বার্ক) কুইনীইন ও ধখুতু , 

অস্স ; কুইনাইন ও কিল? কড্লিভাঁর অইল ; ব1 ফস্ফেট অফ. আয়রন ). 
এই সমস্ত ওষধ প্রয়োগ হুয়| উপদংশ জনিত হইলে আয়োডাইভ. 
অফ পট্য।পিয়ম্ ও বার্ক ; আয়োডাঁইভ, অফ.আয়রন্ ; করোজিভ২সব্- 

লিমেট.; রেড আয়োডাইড অফ মার্করি ও পারদ বাঁস্পাভিষেক 

বাবহৃত হয়| আর বটিক গুলি বিদ্ধ করিয়া! দিবে | বিয়ার ক] 
ওয়াইন সরাঁব ও ছুগ্ধ প্রভৃতি পুষ্টিকর পথ্য ও গরম জলে ্ান ব্যবস্থা 
করিবে | | 

গ। ইরপ্সন্ গুলি গুটিকা প্রায় । 

_ ৭৯ | এক্নি, মলক্কমূ, লিউপস্ এই পীড়াত্রয়ে ইরপ্সন্ উপরিউক্তরূপ 
হয়! ওয়ার্টস্ ও কর্ণসের বিষয় পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে । কিলইড. 
এলিফ্যান্টিয়াসিস্ ও ফ্যান্থিসিয়৷ পীড়াতেও গুটি দেখ' যায়। 

মলক্কম্ (310111907) কোমলার্ব, রি |] 

৮, | নির্ণয়কারক লক্ষণ 1-:ইহাতে ত্বকের উপরে দৃঢ়, গোলা- 

কার অর্ধদ হইতে দেখ! ঘায়। ইহুদিগের আকুতি,ক্ষুত্র হইলে পায়রা 

মটরের ন্যায় ও বুছৎ হইলে শুপারির ন্যায় হুইয়? থাকে | ইছা'দিশের 
অশ্রভাঞঙ্গে সচরাচর ক্ুষ্গবণ দাগ ব1 ঈষৎ নিম্নতা দৃষ হয় ও ইহার 
ত্বকের সহিত এক প্রকার ব্বন্ত দ্বারা সংলগ্ন থাকে । 

৮১। (১) যদি অর্ধ,দ গুলি গোলাকার.ও মটরের ন্যায় বড় হয়; ইহা- 
দিগের মধ্য দেশে বিশিষ্ট রূপ নিন্নত1 দৃষী হয় ও একটি পরিবারের মধ্যে 
অনেক গুলি শিশুর মুখে ও সেই সময়ে তাহাদিশের মাতার স্তনে ঘটিতে 

দেখ] যায় তাহ1 হইলে তাহাকে মলক্কম্ কণ্টেজিওসমূ (০1105007 
(07)101050101) কছে। অর্ব্ধদ ছু'রিকা' দ্বারা কর্তন করিয়। টিপিয়! 

ধৰিলে খণ্ডিত গ্রাচ্থ পদার্থ .দেখা যায়| কি জন্ব ইহ পে্শাক্রামক 
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কেহই বলিতে পারে না| ইহার। চিকিৎমা ব্যতিত আরোগা হইয়। 
থাকে | 

, ৮২। (২) যদ্দি অর্কদ গুলি গোলাকার ও নানী আয়তনের হয়) ইন্থা- 
দিগকে সমস্ত শরীরে বিসত ত ভাঁবে থাকিতে দেখব যায় : ইহ1দিগের উপরি 

ভাগে ক্কষ্ণবর্ণ দাগ সকল, লক্ষিত হয় ও চাপদ্দিলে অভ্যন্তর ভাগ সঞ্চা- 
লিঙ হয় তাহ হইলে মলক্কম্ ফাইব্রোসম্ (11011115010 11100810127) 

ঘটিয়াছে জানিবে | ইহার চিকিৎসা ব্যতিত আরোগ্য হয় না| 
৮৩| (৩) তৃতীয় প্রকারে অর্থাৎ মলস্কম্ পেগ্ডিউলম্ (10110750111) 

1%০0৫81807) ঘটিলে অর্ধদ গুলি নানা আকার বিশিষ্ট ও ত্বক বা 

কোৰিক টিন্ছ দ্বার! নির্মিত হয়, এবং দীর্ঘ ব ক্র স্বক্মম রস্ত দ্বারা 

ত্বকে সংশ্লিষ থাকে | 
৮৪ | চিকিৎসা |__ছুরিক দ্বার কর্তন করিয়। নাইটে,ট অফ. দিল- 

ভাঁর লাগীইলে পীড়া আরোগ্য হইতে পারে । 

লিউপস, (1,017) 

৮৫ | নির্ণয়কারক লক্ষণ 1 ইহাতে ইরপ্সন্ গুলি লাল তালি 

দ্বার নির্ষিত ও ইহাদিগের উপরে ক্ষুদ্র গেলাকার কৌমল গুটিক1 বছি- 

গতি হয়| এই গুটিক গুলি কপিশ বর্ণের 'কচ্ছ, দ্বার আরুত হয়বা 

ইহার] ক্ষত ব1 শ্বেত দা উৎপাঁদন করে | 
৮৬ | এই পীড়া! প্রায় মুখে ঘটিতে দেখা যায়। ক্ষত প্রযুক্ত 

মুখের অধিকাংশ নষ্ট হওয়াতে আকারের বিশেষ বিকৃতি জঙ্মিয়া 

থাকে। 4 

লিউপস. অনেক প্রকার ; তন্মধ্যে রি নিম্বে লিখিত হুইল । 

(১) লিউপস্ ইরিখিমেটোসস (1,01005. 15 01017 

(0555) ইস্থাতে তালি লাল ও বিষমাকারের হয়| ইহাঁদিখের উপরিভাগ 

পরিষ্কার ও চিক্ধণ। ইহণতে দাগ হইতে দেখা যাঁয় কিন্তু ক্ষত উৎপাঁদিত 
হয়না |! « 
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) 'লিউপস. নন্ একসিডেনস, 05. চি [5০ 

00703) রি আরম ছুইলে দগ থাকে কিন্ত ক্ষত উৎপ'দন করে ন1| 

(৩) লিউপস্ একৃসিডেন্স (1,299 18৩৭৩7৩)-ইস্কারা- 

দাগী ও ক্ষত উৎপাদন করে। 

৮৭| চিকিৎসা | কুইনাইন্ ; সিল) আর্সেনিক্ 9 কড়লিভার 

অইল্ এবং আয়ে'ডাইড্ অফ. আয়রন্ ; ফসফেট অফ্ আয়রন্ ) অহি- 

ফেন্ ; এবং পুর্ষটকর পথ্য ব্যবস্থা! কর যায়| ঃ 

বাহ প্রয়োগ 1 _গুটিকাঁয় ব। উৎপাদিত ক্ষত, দেশে যত দিবস 

না? আরম হয় ততদিবস কন্টিক লীগ!ইবে | আর্সেনিক্ ও ক্যালমেলের 

গড়া, এপিড় সলিউমন্ অফ. নাইট্রেট অক্ মার্করি, অনামিভিত কার্বলিক্ 

এসিড ব1 ক্রমিক্ এিড্ ব্যবন্ৃত হয়। 
€ .... সপ ৬ 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
ত্বক বিবর্শিত হয়ঃ কিন্তু জ্বর বা প্রদাহের লক্ষণ 

কিছুই দৃষ্ট হয় নাঃ, . 

৮৮| নিম্ন 'লিখিত ,কএকটি' পড়ায় উপরিউক্ত রূপ হইতে দেখ! 
যায়| যথা, পিটিরাএপিস্ ভার্মিকোলর (10502315 ও 975190101)) 

পর্পিউর] (87108) ও এডিসন্ পীড়াতে ($94150018 1015928) এরূপ 

ঘটিয়। থাকে। এফিলিম্ (9710911১) ও লেণ্টিগৌ! (0702০) পীড়া দ্বয়েও 

হইয়| থাঁকে। কিন্তু এই. ছুইটী পড়ার বিষয় লিখিবার আবশ্যকত! 
নাই। | 

পর পিউরা (1111)777) 

৮৯| যদি লল বা বেগুনি বর্ণের ফেৌট)ব1 তালি ত্বফ্ষের উপরে 
নির্শিত হয়, ও এই ফোটা ব1 তালি অন্ধুলির পেষণ দ্বার মিলিত ন1 হয় 
তাহ! হইলে পব্পিউরণ ঘটিয়খুছে জাশিবে। 
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৯*| এই পীড়ায় 'রোগী সাতিশয় হুর্বল হয়ঃ কখন কখন ফুপ্মপি 

হইতে বা মন্তিক মধ্যে র্তআব হওয়াতে রোগীর প্রাণনাশ হইতে দেখ। 

যায়| এই পীড়ায় শোপগিতের ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরার অবস্থা পরিবর্তিত 
হয় ।, এই দুষিত শোঁণিত ত্বকের নিম্বে উংস্যষট হুইয়খ ভালি নির্মিত 

করে । ত্বকের উপরিভাগের, চিহ্ন অনুনারে ভিন্ন ভিন্ন নীম দেওয়। যাঁয়। 

যথা ফৌঁট? ক্ষুদ্রতর হইলে কিগ্মেট] (31187104), মধক দংশন করিলে 
যেরূপ চিহ্ন হয় তাহার শ্তাঁয় হইলে পেটিকি (090)10)১ ইহ) অপেক্ষা 

বড় হইলে ভিবিমিস্ (51010) ও অতিশয় বুছুৎ হইলে একিমোলিস্ 

(700৮1)9515) কহ যায়। 

, অনেক প্রকাঁর পর্শিউর] দৃষ্উ হয় তন্মধ্যে প্রধান কএকটার বিধ 
নিন্বে লিখিত হইল | 

(১) পর শিউর! সিম প্রেকস, (1 011)87 9110])10য)- ইহাডে 

ফোটা সাতিশয় ক্ষুদ্র হয় ও শীরীরিক দৌ্র্বল্যও বেশী হইভে দেখ! 
ঘায় ! 

(২) পর পিউরা হেমরেজিকা (005 ধরি নী 8) 

ইহাতে চিহ্ন গুলি বড় হয়। মাড়িও শ্লৈন্মিক বিল্লী হইতে রক্তআব 
ঘটে! | র | 

(৩) পর পিউরা অরর্টিক্যান্স (1১70) | [020199178)-- 

ইভাঁতে প্রথমে ত্বক স্থানে স্থানে উন্নত ছয় পরে উহ্ছার1 গাঁড় কষ্ণবর্ণের 

ফেঁটার ন্যায় হইয়া যায়। 
৯১ | ইরপ্সন্ গুলির উপরিউক্ত রূপ বর্ণ দেখিলে ও ইহারা অস্কুলির 

দ্বার] স্পট হুইয়! মিলিত ন। হুইলে পর্পিউরণ হইয়াছে জানিতে হুইবে। 
এপিগ্যা্টি,য়মে মন্দ মন্দ বেদনশ বোধ হয়, সর্ধদ1 আগার করিতে 
ইচ্ছ! হয়, হৃদ্বেপন, মন্তক ঘূর্ণন, ও কোঁষ্ঠ আবদ্ধ হইয় থাকে, আর ল্লীহ 
বদ্ধিত ও €কামল হয় | 

৯২। চিকিৎসা ।_ মাংস, টাট্ক1ফল, ও শাক সব্জি খাইতে দিবে। 

চগ্ধ ; ওয়াইন ব! বিয়ার সরাব : এলোজ; পোণামুখির পাতা; এরপু 
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জৈল। বার্ক ও ধাতু অক্রঃকুইনাইন ও আর্সেনিক ঃ ১ লেছ.ঃ ভিনিগীর) 

নাইটটে অক. পট্যানও তাঁর্পিন্ তৈল; শ্যালিক ও সাইডি,ক এসিড, 

৪ নেবুর রম এই সমস্ত ব্যবহার করা যায়| 

এডিসনস পীড়া (4১190150) 8 1)1৯০১০) 

* ৯৩ | নির্ণয়কারক ল্ক্ষণ।_ যদি ত্বকের উপর স্থানে স্থানে ঈষৎ 

কপিশ ব1 অলিভ ফলের ন্যায় পীতবর্ণের তালি নির্মিত হয় ও 'রোশগীর 

সাতিশয় দেধর্ধল্য, হৃদ্বেপনঃ অস্প পরিশ্রমে ক্লান্তি, ক্ষুধ।মান্দ্য, বমনেচ্ছা 

কখন কখন বমন, ওষ্ঠাধরের মলিন) ও নাড়ির দের্ধল্য হয় ভাব! হইলে 
এডিসন্ পীড়। ঘটিয়াছে জানিবে | 

৯৪ | এই পীড়ায় বক্ধকো্ধ গ্রাস্থি আঁক্রীস্ত হয় | স্বাভীবিক অবস্থায় 

শরীরের যে সমস্ত স্থান অন্ঠান্ত স্থান অপেক্ষা কুষবর্ণ দেখা যায় (যখ! 

কক্ষঃ নাভি, ও অগুকৌধ) সেই সেই স্থানে পীড়া বিশিষ্ট 'রূপে লক্ষিত 

হয় | কিন্তু বদন, গ্রীব1 ও উর্দ শীখণ কখন কখন পিতলের (1:07) 
বর্ণের ন্তাঁয়' হয়। ওষ্ঠাধর ও গ্ীলের ভিতর স্থিত স্থান,ও কুষবরণ হইতে 

দেখা যায় | বৃকধকোদ্ধ গ্রস্থিতে কর্কট রোগ জন্মিলে উপরি উক্ত রূপ 
বর্ণ কদাচিৎ ঘটে.। এই পীড়ায় প্রথমতঃ গ্রন্থিতে চিক্কণ, ঈষৎ কোমল, 

সম (110100001)90৯) পদার্থ সন্ত ছয়, পরে এই গ্রদার্থের অপরুষ্$তা 

রি ; তদন্তর ইহ। ঈৰৎ পীতের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ ও অস্বচ্ছ হইয়! যায়ঃ 
£ ইহ1 কোমল হইলে শ্ফোটক হয়, এবং শুক্ষ হইলে খড়ির ন্।য় 

রা আকার ধারণ করে। 

৯৫ | এডিসন সীছেব বলিতেন স্বে বককোর্দ গ্রান্থি আত্রান্ত হইলে ত্বক 

পিত্তল বণ হয়, কিন্ত বৃককো্্ গ্রন্থির এডিসন্ পীড়া ঘটিলে ত্বকের উত্ত 
প্রকীর বণ ছইবেই হইবে এমত নহে । পীড়। পুরাতন হইলেই এরূপ 
ঘটিতে দেখ' যায়| কখন কখন ত্বক কিছু মীত্র বিবর্ণিত হয় ন1| রোগী 
প্রায় অফীদশ মাসের মধ্যে রক্তাপ্পতা বা শ'রীরিক হীনত। যুক্ত 

প্ঃণত্যাগ করে। ৃ ১. ই 
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৯৩। চিকিগুস। 1 প্রধান প্রধান লক্ষণ গুলি নিবারণ করিবে। 

লেহ ঘর্টিত বলকাঁরক ওঁষধ ও পুষ্টিকর পথ্য ব্যবস্থা কব] য!য় | 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 

করোটি ও অন্যান্য কেশ বিশিষ্ট স্থানে ইরপসন্ 
ঘটিতে দেখা যায় ! 

৯৭| কেশ বিশিষ্ট স্থানে যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ইরপৃসন্ ঘটে তাছ। 

পূর্ধ্বে লিখিত হইয়াছে । যখণ, মোরাএপিস্, পিটিরাএনিস্্, এক্জিমী, ও 
ইস্পেটিগো। কিন্ত এতদ্ভিন্ন পরাঙ্গপুষ্জীয় পীড়াও ঘটিতে দেখা যায়, 

এজন্য ইহাদের বিষয় শিক্ষা করা অত্যন্ত আবশ্যক | এই পীড়া সন্দেহ 
ছইলে প্রথমতঃ কেশী শুলি অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বার] পরীক্ষ। করিয়] রোগী 

স্থির করিবে | 

টিনিয়। ফ্যাভোসা (1116617৮০58) 

৯৮1 ইছাতে আক্রান্ত স্থানে পীত বর্ণ, শু, গোল'কার কচ্ছ, হয়। 

কচ্ছ,দিগের মধ্য দেশ নিম্ন দেখা যায়| কখন কখন বিষমাকাঁরের শুক্ষ 

ছরিদ্রা বর্ণ কচ্ছ, দেখাযায়। আক্রান্ত ্থানের কেশ শু, ও তেজ- 

“বিহ্থীন হয় এবং আকর্ষণ করিলে সহজেই উঠিয়া অইসে | আন্ুবীক্ষণিক 
পরীক্ষায় একোরিয়ন্ হ্বনূলেনি (-১০1)০10)) 9৫007701017) নামক কীট 

দৃষ হুয়। কণগু,য্নন অস্প অন্প হয়, ও আক্রান্ত স্থ'নে ইন্দুরের গায়ের 

গন্ধের শ্তায় এক প্রকার গন্ধ বাহির হইতে দেখা যাঁয়। প্রথমতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 

হরিদ্রাযুক্ত চিহ্ন সকল কেশ মুলের চতুষ্পার্থে হইতে দেখ।যায়, পরে 

কিছু দিবস অর্তিবাছিত হইলে ইসা! বিনষ্ট হুইয়। টাক পড়িয়া থাকে । 

৯৯| টিনিয়া ফাবোস। তিন প্রকীর ) ও তাহদিহৌর বিষয় নিঙ্বে 
লিখিত হইল । 

(১ কেবপ, পাইলারিস (1:৮৭ 1১111 টিক কেশ আক্রান্ত 

ইইলে এরূপ কহ যায়। 
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(২) ফেবস, এপিডামি? ডিস (10৮05 ] 10057,519) কেন 

অন্ত।ন্ত অংশ আক্রুস্ত হইলে এপ কহ যাঁয় | 

(5) কেবণ, অজ্ইয়য়, (1৮019 0 18988.) নখ আক্রান্ত 

হুইলে এরূপ কহ যাঁর | ন্ 

১০» 1 ফেবন. কখন *কখন ইম্পেটিশ বলিয়! মনে হইতে পারে | 

কিন্ত শেষোক্ত পীড়ায় প্রায় টাক পড়ে না কেশের বর্ণ পরিবর্তিত হয় 

ন। ও আগুবীক্ষণিক পরীক্ষায় উদ্ভিদ জাত পর1ন্গ পু ও দৃষ্' হয় ন1! 

কখন কখন ফেবস মৌরাএদিস, বলিয়! ভ্রম হইতে পপাঁরেঃ কিন্ত ইহ 
জ্ঞাত হওয়। উচিত যে নোরাএসিম্ পীড়ায় কেশ বিরূপ হয় ন্) ফেবস্, 

পীড়ার ন্যায় গন্ধ ও,পাওয়1 যায় না, ও ইহাতে অাইনবৎ ইরপসন্ কনুয়ে 
ও হাটতে দেখা যাঁয়। 

১০১। চিকিৎসা 1 আক্রান্ত স্থান পরিক্ষার রাখিবে। কেশ গুলি 

উত্তোলন করিয় ফেলিবে | পোল্টিস্$ তৈল বা দিম্পেল্ অইন্টমেণ্ট 
দ্বার কচ্ছ, উঠাইয়! ফেলিবে | শারীরিক স্থবাস্থ্ররক্ষার্থে উভভমাহারঃ কড. 
(লিভার ইত বখর্ক, বা! কুইনাইন ও স্টিল দিবে | পরা নষ্ট করিবার 

জন্য নিম্রলিবিত ও বধ ব্যবস্থা! কর। যায়| 

(৯) সল্কিউরস অ্ানিভং' ২০52১ আউন্স ০ 

পরিশুদ্ধ জল... | :** প এ 
এই ছুই মিশ্রিত করিয়া লাগ।ইতে হয়। 

বা 

(২) কয়োজোট ০ - ৩৫ ফেট। 

গ্লিসিরিন্ 03 1 রর, ২ ডাম 

ভাল ... এ রা ,. ৮ আউন্ম 
ব ্ে ঠ 

* (৩) করোজিভ. সবলিমেট ২ ১৮727 ৪ বাত কোণ 

ভ্তাশল হয ঘা ৮ও৬ ডি ৩. ঈশউচ্ল 
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বা 

০ 1 সম মাত্রীয় মিশ্রিত করিয়। লাগ্াইতে পাঁরা 
কয়োজোটও | ০ 

শ্বন্ধকশীশি | 

বা ূ 

(৫) অক্থুয়েন্টম্ হাইডার্জিরি নাইট্টিস .** ৪০ হইতে ১২০ প্রোণ 

এঁ দসিটেসি ১১০78 ডাম 

| বা | 

৬) অস্ুয়েন্টম্ হাইড্র্জিরি এমোনাঁয়েটি .... ** ২ ডা 

এ সল্কফিউরিস্ 8 ০ 2 ৬ ডাঁম 

বা 

(৭) আয়োভাইড অফ ২সল্ফার্ ... ... .৮ ২০ শ্রেণ 

লর্ড ... এর এ ধা টয ১৯ আউন্স 

১০২। দক্র হইলে এনিটিক এসিড আক্রান্ত স্থানে, লাগীইতে কহিবে 

ও তৎক্ষণাৎ ধেখত কারিতে কহিবে | টিনিয়। ডিসাল্ভাঁনস হইলে লিনি- 
মেণ্ট অফ ক্যান্গ্নেরাইডিস. ব্যবহার করিতে পার যায় | 

টিনিয়া টন্সিউরানস্ (৮1 11108, রণ 01797110179) 

১০৩ | নির্ণযনকারক লক্ষণ 1_ ইহা ঘটিলে করোছিতে গোলাকার 

তালি নির্মিত হয়| তাঁলির উপরিস্থ কেশ গুলি তেজহীন হুইয়। ভখঙ্গিয়। 

পড়ে) ইহাদের ছুই এক স্থৃতা কেবল বাহির হইয়া! থাকে? ও তাহ! 

সথক্ষম স্থন্ষম শ্বেভ বর্ণের গুঁড়া গু'ড়া আইস দ্বার। আববত দেখা যাঁয়। 

কেশ ও আইন অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বার1.পরীক্ষা করিলে ট.1ইকোফাইটন্ 
(7০০0100) দৃষ হয়। পীড়ার স্থত্র পাত হইতে থাকিলে সাতিশয় 
কণু রন হুয়। | 

দদ্রদর বশতঃ টাঁক ঘটিতে পারে; কিন্তু সচরাচর তাহা ঘটে নণ। 
শৈশবাবস্থায় এই পীড়া করোটীতে ঘটিতে দেখ! যায়| ইহ1 একৃজিম! 
ইম্পেটিশ।ইলোডিস. বলিয়া মনে হইতে পাঁরে, কিন্তু ইহ! স্মরণ রাখ। 
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উচিত, ধে এক্ঞিম1 পীড়াঁয় তালি গোলাকার হয় না» কেশ আক্রা্ত 
হইতে দেখা যায় না, কণুয়ন সাতিশয় হয় ও শরীরের অন্যান্য স্থ্ণানেও 

ইরপূসন্ দেখিতে পাওয়1 যায় | অনেক প্রকার টিনিয়! টন্সিউর'নস 

দূ হয়, তগ্মধ্যে নিম্নে কএকটী লিখিত হুইল। কতটা আক্রান্ত হইলে 
টিনিয়া টন্সিউরানস, উভয় শীখব বা গুটি আক্রান্ত হইলে টিনিয়ণ 

সার সিনেট? ও দাড়ি অংুক্রাস্ত হইলে ও তৎসঙ্গে পুয়বটী ওগুটী থাকিলে 

(িনয়। সাইকোপসিস কহে। 

১০৪ চিকিৎস। | পূর্বোক্ত পীড়ার ন্যাঁয়*ইহুণর চিকিৎসা করিবে। 

| পোরাইগো। ডিসাল্ভানস্ (1১011£০ 199০021৮209) 

১০৫। নির্ণয়কারক লক্ষণ 1__ইহাঁতে কেশ শুন্য ক্ছানে গোল ব' 
অগ্াঁকার টাকের তালি হইতে দেখা যায় ॥; বা স্থক্ষন সক্ষম কোমল 

ধ্কেশ জন্বিয়া থাকে | ত্বক শ্বেতবর্ণ হয় ও ঈষৎ কণগুয়ন হইতে 
দেখা যায়। - 

প্রথমতঃ ত্বক কুঞ্চিত ও ঈষৎ আরক্ত হয়। সচরাচর করোটীতে 
ইহ হুইয়1 খাঁকে | কিন্ত ক্রদ্বয়ে, দাড়িতে ও জননেক্দ্িয়তেও দেখা যায়| 

কেহ কেহ বলেন যে উদ্ডভিদজাঁত পরাঙ্গ বশতঃ ইহ] ঘট্টে, আবর কেহ 
ইহ] অস্বীকাঁর করিয়। থাকে | . 

৯৯ ৯ উ ৯৯ 

সি 
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পাকস্থলীর পাঁড়া_নিদান ও চিকিৎসা । 

১। পাকস্থলীতে যে সমস্ত পীড়। ঘটিয়! থকে তন্বধ্যে প্রধান কএ 

কটা' নিঙ্গে লিখিতু হইল | যথ|; রক্তাধিক্য ; প্রবল, সবএকিউট ও 
পুরাতন শ্যাষ্,ইটিন.? ক্ষত? প্রলারণ$ ও মেদবৎ, বসাঁবৎ এবং 
কর্কটযুক্ত অপরুষ্টতা। ও 

২| মৃত্যুর সময়ে পাকরন নিংস্থত হইলে পাকস্থলীর আভ্যন্তরিক' 
শ্লৈক্মিক,ঝিল্লীর সমুদয় ব। কিয়দংশ বিনষ্ট হয়। ইসা? দেখিলে যে 
পীড়া কর্তৃক ঘটিরাছে এমত মনে কর! কখনই উচিত নয়! উক্তরূপ 
ঘটলে শ্নৈম্মিক ঝিল্লী পরিস্কার পাতলণ ও অপেক্ষা বলত চিক্ধণ হয় এবং 

কোমল ব। বিশলিত হইরা যাঁয় সুতরাং নিশ্নস্থিত মস্তক বিল্লী অনাবৃত 

হুইয়? রছে, এবং শির] রক্তে পূর্ণ হয় ও তাহাদিশের আধার চীপিয়! সহ- 
জেই বাঁছির করিতে পণরণ যায় । প্লীছাঁর সন্নিকটস্থ অংশে এই রূপ সচরাচর 
ঘটে | কখন কখন রিউজি (118) দিখের অগ্রভাগ কোমল হয়, ও কখন 

কখন মস্ত আমাশয়ের আবরণ দ্রব হয় ও আহীরীয় ভ্ত্রব্য পেরিটেনিয়ম্ 
ব1 বাম প্রুর। গহ্বর মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়| শিশুদিশের প্রায় এই রূপ 

হইতে দেখ| বায়ি। মস্তি পীড়া বশতঃ মৃত্যু হইলে, বা পরিপাক 
কালে কালগ্র।সে পতিত হইলেও' এই রূপ ঘটির। খাকে। ইহা! 
মরণ রাখিতে হইবে যে আম।শয়স্থ শ্লৈথ্মিক নিলী প্রার নলীবৎ গ্রন্থি 
সমুছে নির্মিত। তাহার! পরস্পর ভাল রূপে সংযুক্ত না থ।কাঁতে 

পীড়া স্থত্রপাত হুইব1 মাত্রই ঠিক করিতে পারা যায়। 
৩। আমাশয়ের রক্তাধিক্য (656000১1191) 01 61) ১1) 

10011) _-এই পীড়া ঘটিলে আমাশরের আভ্যন্তরিক শ্লেশ্মিক ঝিলী এক 

প্রকার চটচটে শ্ৈশ্মিক পর্দার দ্বার আরত হয় | এবং এ ঝিল্লী ঘন 
ও গাঢ় রক্ত প্রায়ধুমল বর্ণের হইয়? থাকে | ইহার রিউর্জিগুলি অপেক্ষা- 

কৃত উন্নত, ও রক্ত বহানাঁড়ী সমূহ স্ফীত ও রক্তে পূর্ণ দেখা যায়| 

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, গৌ।লাকাঁর ক্ুষ্ণবর্ণের দাগ ইহার আভ্যন্তরিক ভাঁগে, বিশে- 

বঃ পাইলেওরিক (১৮177) প্রদেশে বিশিষউ রূপে লক্ষিত হয় | অণ্ু- 
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বীক্ষণ যন্ত্র ্(র। দেখিলে দৃষ্ট হয় যে, ইহার রক্ত বহঠন|ড়ী' সমুহ সাতিশয়- 

স্ফীত, শৈরিকাবরক পর্দ স্থূল এবং নলীদিগের আভ্যস্তরিক ভাগে কেবল 

গ্যাস্টি,কু কোষ অ'ছে। আমাশয়ের রক্ত।ধিক্য ঘটিলে পাঁকরস অপেক্ষা 

রুত অল্প পরিমাণে নিঃস্যত ছয় একারণ পাকক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্বো। 

ফুনফুসের, হৃৎপিণ্ডের, ব। যক্কৃতের পীড়া বশতঃ আমাশয় হইতে শৈরিক. 

রক্ত প্রত্যাগমনের প্রতিবন্ধকতা জন্বিলে সচরখচর এই রেশগ উৎপাদিত 

হয়| 

৪| সব একিউট, গ্যাষ্টইটিস, (১11])707110 0510005)--- 

হহ| পুর্ব্বোক্ত পীড়া! অপেক্ষ! সচরাঁচর ঘটিতে দেখ) যাঁয়। প্রবল 
গঠাঞ্টীইটিস. প্রায় উত্তেজক বিষদ্বার1 শরীরকে বিষাক্ত করিলে হইয়া 
থাকে। সব একিউট গ্যাষ্টণাইটিন পীড়ায় অ1মাশয় ক্ষুদ্র ও সম্ক,চিত 

হুয়। আমাশয়ের রক্তাঁধিক্য ঘটিলে যে রূপ বিকুতাবস্থা দৃষ্ট হয় ইহাতেও 

নেই রূপ হুইয়। থাকে, তদ্যতিত মচরাঁচর অগভীর ক্ষতও স্থানে স্থানে 

দেখ] যায়। অথুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বার! দেখিলে দেখা যায় যে, রক্তুবহ্া- 
নাড়ী রক্ত পুর্ণ, ও গ্যার্টিক টিউন. গুলি কোঁষ, ও দানাময় এবং মেদ 
পদার্থ ও কখন কখন রক্ত দ্বার] পূর্ণ। রক্তাপ্পতা হইলে ব' রক্ককের, 

হৃৎপিণ্ডের বা জরা সুর পীড়া! জন্মিলে বা আরক্ত ভ্বরঃ হাম ব1 অন্যান্য 
স্ফোট জ্বরে রোগীর মৃত্যু ঘটিলে সচরাঁচর এই প্রকার গ্যাফ্ীইটিস, 
উদ্ভৃত হইতে দেখখ যায়। আর টিউবিউলার নিফীই'টিস, ঘটিলে যে রূপ 
বককের বিকুতীবস্থা' ঘটে ইহাতেও সেই রূপ হুইয়+ থকে 1 

৫ | পুরাতন গ্যা্রাইটিস. (61)7010 00১0105)- এই পীড়া 

অতিশয় হইলে আমাশয় ক্ষুদ্রেঃ গোলাকার ও ইহার আবরণ সাতিশয় 

ঘন হয় ও কর্তন করিলে ইহ? সম্কচিত হয় না| উপরিউক্ত রূপ ঘনত্ব 
প্রীয় ইহার পাঁইলরিক্ পরদেশে দৃষ্ী ছয় | কেবল ইহার শ্লৈম্মিক ঝিল্ীর 
এই পীড়া হইলে এ ঝিলী কৃষ্ণবর্ণ 1] সেলেটের বর্ণের ন্যায় হয় ও ইহার 
উপরিভাগ অসমান যেন কীন বিশিষ্ট ও ঘন হয়| অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বার! 
দেখিলে দেখিতে পীওয়। যায় যে, গী/1ফ্টিক টিউবস. গুলি গ্রপ্নমে সংযুক্ত, 
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রক্তবহাঁন!ডী স্ফীত ও সচরাঁচর ইছাঁদিগের অ বরণ ঘন, পরে এ টিউব- 
দের পরিবর্তে সৌধত্রিকটিম্থ বা কোষ নির্মিত অসমানরেখা হুইয়াছে। 

অনমবেত গ্রন্থি সকল ($০110৮75 0170) সচরণচর স্ফীত ও নিউক্লিয়াই 

ও রোষ'দ্বার! পুর্ণ হয় ও ইহাদিগের পেষণ দ্বার! গ/ণঞ্টিক্ টিউবসের হাস 

জন্বে। 
৬| আমাশয়ের রক্তাধিক্য অধিক দিবস অবস্থিতি করিলে পরিশেষে 

এইপীড়ায় পরিণত হয়, একারণ যরুতের ও হৃৎপিণ্ডের পীড়ার ইহ। সচ- 

রাঁচর আঁনুদঙ্গিক খাঁকিতে দেখা যায় | অতিশয় মদ্যপায়ী লোকদিগের 

ও ইহ? ঘটতে পরে । যরুতের সিরেসিস. পীড়ায় ও ব্ৃক্কের ইন্ট। রটিউ- 

বিউলার নিফুইটিস. পীড়ায় যে রূপ হয় আমাশয়ের ও এই পীড়ায় সেই 
রূপ 'হইতে দেখ! যাঁয় যথা গ্রস্থিয় উপাঁদ!নের মধ্যে কনেকৃটিভ টিস্ুর 
রদ্ধি, ও ইহার সঙ্কোচন প্রযুক্ত পরিপাক-রন-নিঃসাঁরক টিউবস্ গুলির 

হস জন্বে। | 

৭ আঁমাশয়ের ক্ষত রোগ (04১০০ ৮1০০১ ইহ নানা 

প্রকারের হইয়া]! থাকে । 

(১) এক প্রকাঁর গোলাকার ক্ৃষ্ণবর্ণের চিহ্ন মীত্র যাহ1 সচরাচর আমা- 

শয়ের রক্তাধিক্যে ও ইহার সবএকিউট প্রদাহে (১৮১-৪০( (925(71105) 

ঘটিতে দেখা যায় | | 
(২) দ্বিতীয় প্রকারে এক ব1! ততোধিক খেঁঁলাকাঁর 'ক্ষত যন্ত্র স্থানে 

স্থানে দেখা যায়। ইনার ইহুণর অ।বরণের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। ইহা- 

দিগের ধ।র তীক্ষ ও পন্চ যন্ত্রের (1১01)00) দ্বার কাট? হইয়াছে এরূপ 

বোধ হয়! ক্ষত যত বাহ দিকে গমন করে তত ইহার পরিধি কমিয়' 

আইসে, এমন কি অন্ত্াবরক 'বিল্লী বদারিত হইলে কেবল একটী ক্ষুদ্র 

ছিদ্র মাত্র দৃষ ছয় | এই রূপ ক্ষত প্রায় যুব! ব্যক্তিদিগের ঘটিতে দেখা 
যা, ও ইহাতে পেরিটেশনিয়ম্ বিদীর্ণ হওত সাংঘাতিক অস্ত্রাবরক 

ঝিল্ীর প্রদাহ উৎপাদিত হইতে পারে । 
(৩) তৃতীয় প্রকারে ক্ষতদিগের ধার উন্নত, ইহাদিগের চতুষ্পার্্বস্কিত 

বিধানোপ।দান শক্ত ও ঘন হয়) ইহাদিগের উপরিভাগ আমাঁশয়ের 
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আবরণযে সকল বিদ'্ণ হয় নাই তদ্দ্রার1 ব। অন্ত কোন সম্মিলিত যন্ত 

(যখ! যককৎ ব1 প্যান্কক্রয়াদ্) দ্বার! নির্মিত হয়| ইহাদের আয়তন ভিন্ন 

ভিন্ন রূপ হয় ও সচরাচর পাইলো রসের সন্িকটস্থ উদ্ধমোডে ১৯৫১ 

('11৮710117%) হইতে দেখ। যায় । 

(৪) চতুর্থ প্রকার মত, বককক পীড়াগ্রস্থ ব1উপদংশ রোগ দ্বারা 

শীর্ণ ব্যক্তিদিশের ঘটিতে দেখা যায়| আমাশয়ের ক্ষতারোগ্য 

হইতে পারে ও ব্হৎ হইলে ক্ষভারোগ্্যের চিহ্ন সঙ্ক,চিত হয়, ও যন্ত্র 

বিরূত হইয়! যায়' এবং এই রূপে ইহার প্রসারণ জন্মে। রোশী নিস্তেজ- 

ফত। বা.(কোন বৃহৎ ধমনীর ক্ষত প্রযুক্ত) রক্তআব ব1 (অঅন্ত্র'বরক ঝিল্লী 

বিদীর্ণ হওয়াতে) অন্ত্রাবরক বিল্লীর প্রদাহ ৰশতঃ মরিয়া যায়। * 

৮ | আমাশয়ের মেদাপকুইতা (11261 1)0007)07700101) 01 

(1৯৩ 3001)%01১)--এই পীড়া সচরাঁচর ঘটিতে দেখ! যায়। যন্ত্রের 

শ্লৈশ্মিক বিল্লী ফিকে বর্ণের, কৌমল, ও সহজে সুচ্ছেদা হয়| অনুবীক্ষণ 
যন্ত্র বার! দেখিলে দেখ যায় যে, গ্যাঞ্টি,ক্ টিউবস. গুলি বৃহৎ, মেদবৎ ও 

দাঁনাময় কোষ দ্বারা পরিপুরিতঃ বেসমেন্ট মেম্ত্রেন্ পাতলণ ও স্বচ্ছ ও 

পরিশেষে সমন্ত যন্ত্রেপখদান মেদ বিশিষ্ট হইয়াছে | এই পীড়া সচরাচর 
কর্কট, ক্ষয়কাঁশ ও অনান্য বলক্ষয়করক পীড়াঁর আনুমঙ্গিক থাকিতে 

দেখ যায়। 
৯] আমাশয়ের এস অপরুষ্টত৷ (1,023 2000178 ৭০০০- 

10০07011601) 01 017০0 -১6010101))--যকরূতের প্লীছার ও ব্বক্ককের এই পীড়। 

ঘটলে অবমাশয়েরগ এই পীড়া জন্মে | ইহ] হইলে জল মিশ্রিত আয়ো- 

,ডাইন্ যক্ত্রোপাদানে সংযোগ করিলে ইহ" ঈষৎ কপিশ বর্ণের আভা- 

যুক্ত লাল বর্ণের হয়| ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনীদিগৌর আবরণ সচরাচর ঘন হয় ও 

ইহধ-রাই বিশিষ্ট রূপে আক্রান্ত ছইয়। থাকে। 
১। আমাশয়ের প্রসার 01)15597 ০1 00৪ 9 (0170201))-__ 

ইহধতে আমাঁশয়ের আয়তন সাঁতিশয় বর্ধিত হয় এমন কি ইহাকে 

সমস্ত উদর শীহ্বর পরিপুণ করিতে দেখা শিয়াছে। এব্ধপ হইলে 
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ইনুর আবরণ পাতলা হয়" ও অণুবীর্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখিলে দেখ। 

যাঁয় যে, গ্যাঞ্টি'কি টিউবস. গুলি পৃথক ও ইহাদিশের মধ্যে অনেক সন 

বচবধান, আছে, ও ইহাদিগের মেদাপকুষউতা জন্মিয়াছে। আ'মাশয়ের 

অধশ্ছিদ্র (1১৮1০৮৯) ৰ। ডিয়োডিনম্ সঙ্ক,চিত হইলে সচরণচর আমাশয় 
প্রসারিত হয় যে হেতু ইহ? ইহার অ'ধার সহজে শিক্ষিপ্ত করিতে সক্ষম 

হয় না| অধশ্ছিদ্রের সন্গিকটে সৌত্রিক বা! পৈশিক ঘনত্ব জন্মিলে, ব। 

এ স্থলে ক্ষতারোগ্যের চিহু খাকিলে বা কোন বর্ধিত গ্রন্থি বা অন্য 

কোন প্রকার অর্ধদ দ্বার] আঁমাশয়ের নিম্ন ছিদ্র পেধিত হইলে পাই- 

লোরন, বা ভিয়োঁডিনম্ সঙ্ক চিত হয়। | 

১১। আমাশয়ের কর্কট পীড়া (0281710  €081)001")-_এই 

পীড়। আমাশয়ে সচরাচর ঘটিতে দেখ! যায়| অগুবীক্ষণ' যত্ত্র দ্বার 

দেখিলে দেখা যায় যে, কর্কট কোষ গুলি নানাবিধ আয়তন ও আকারের 

ও ইহছাদিঙগর মধ্যে রছৎ ও স্পষ্ট নিউক্রিয়াই ও সচরাচর নিউক্রিওলাই 

অধিষ্ঠিত আছে। উপরি উক্ত কোষ গুলি এপিখিলিয়াঁল কোষের ন্যায় 
একত্রে সংযুক্ত.ও তাহা দিশের মধ্যে কোন উপাদান ব্যবধান থাকিতে 

দেখা যাঁয় ন+| কর্কট ও অন্যান্য প্রকার অর্বরবুদের মধ্যে এই বিভিন্নতা 

যে শেষোক্ত অর্ধ,দ কোষের মধ্যে মধ্যে যেমত কোন পদখর্থ ব1 সত 
ব্যবধান থাকে প্রখোমোক্ত কোষের মধ্যে 'তদ্রপ থাকে নী। কর্কট 

কোষ গুলি কন্কেটিভ টিন্ত নির্ষিত গহ্বর মধ্যে অধিষ্ঠিত থাঁকে, ও পর- 

স্পর গহ্বর মধ্যে সংযোগ থাকিতে দেখ যায়| কন্কেটিভ্ টিস্ম মধ 
ক্রবহা'নাঁড়ী দৃষ হয় বটে, কিন্তু ই্বার1 কোষ মধ্যে প্রবিউ হয় না| 

১২। কর্কট সাংঘাঁতিক বলিয়; পরিগণিত, যে হেতু ইহা এক স্থানে 
জশ্বিলে ইহা দ্বার! সন্িকটস্থ উপাঁদ!ন আক্রান্ত হয়, ইহাকে একেবারে 
সমূলোৎপাটন করিলে পুনর্র্বর ইহ প্রকাশিত হইতে দেখ যায়, 
লনীক1 গ্রন্থি সমৃহও ইহাতে প্রপীড়িত হু, ও শরীরের মধ্যে অন্যান্য 
যক্জেতেও কর্কট পদার্থ দৃউ হয়। অন্যান্য প্রকার অর্ধৃদ ভিন্ন.ভির্ 
উপদ!নেব 'ক্খন কখন সা্ধ'তিক অর্ব,দেব শ্বা!য় লক্ষণ প্রকাশ কৰে 
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ও কেবল. অস্ত্রোপচারের পর পুনর্বায় প্রকাশ পাইলে 'কর্কট বলিয়" 
পরিগীণন। করা সম্ভবে না| ৃ এ 

১৩। আমাশয়ে চাঁরি পকার জীতের কর্কট দৃষ হয়। তখহাদিগের' 

বিষর নিম্নে লিখিত হইল। 

(১) স্করস ক্যান্সার্ (১০1])08 00০0৮)--ইছাতে এক 

গ্রকীর কঠিন অরবদ জন্মে। ইহাকে কর্তন করিলে পৌত্রিক ও চিককনবৎ 
দেখায়। আগুৰীক্ষণিক পরীক্ষায় দৃষী হয় যে, ইহার কোষ গুলি ভিন্ন 
ভিন্ন আকারের ও আয়তনের ও ঘন কনেকৃটিভ্ টিন নির্শিত গহ্বর মধ্যে 

সংস্থিত। পীড়ার' প্রথমাবস্থায় অধিক পরিমাণে কোষ দৃষ্ট হয়ু। পরে 
ইহাদিগের মেদীপক্কটত| ঘটে ও পরিণীমে অর্ব.দের উপাদান কেবল ঘন 
শক্ত পৌত্রিক টিস্গুচ্ছ নির্ষিত বোধ হয়| এই প্রকার কর্কট রোগ 
প্রায় স্তনে, পাকস্থলীতে ও যরুতে দেখিতে পাওয়া যায় | 

(২) এন্নিফ্যালএড্ ক্যান্সার, (151১00101১91010021700))-- 

ইহ্থাতে যে অর্ক্দ জন্মে তাহা চাঁপিলে কোমল ও কর্তন করিলে মন্তি- 
ক্ষের ন্যায় বোধ হয়| ইহ! স্কিরস কর্কট অপেক্ষা শীত শীত্র বাড়িয়া 

থাকে। অগুবীক্ষণ্র যন্ত্র দ্বার দেখিলে দেখ যাঁয় যে; ইহার কোষ গুলি 

নিউক্রিয়স.বিশিষ্ট, ভিন্ন ভিন্ন আকারের ও আয়তনের, অর্ধ দের অধি- 
কাংশ ইহার দ্বারা নির্ষিত ও ইহাঁর। কনেকৃটিভ্ টিন্ুশনির্শিতি গহ্বর মধ্যে 
সংস্থিত | স্কিরস হইতে ইহার প্রভেদ এই যে ইহাতে গ্রহ্বরের প্রাঁচীরে 

অপ্প পরিমাণে স্থন্ঘম স্থত্র দৃষ্ট হয়। সচরাচর অধিক রক্তবহানাঁড়ী দৃষ্ট - 
হয়| এই পীড়া সাতিশয়. সাংঘাতিক বলিয়। পরিগণিত | অগডকোষে, 
অগ্ডাধারে, স্তনে, পাকস্থলী ও অন্যাম্ব যন্ত্রে ইছ। ঘটিতে দেখ। যাঁয়। 

(৩) কলইন্ড_ ক্যান্সার (6০911910 ০20007)২ ইহাতে যে 

অর্ধ্দ জন্মে তশ্মধ্যে অধিক গহ্বর দৃষ্ট হয়, এই গহ্বর মধ্যে এক প্রকার 
চট্চটে পদার্থ থাকিয়! খাকে। অথুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বার দৃষী হয় যে, গহ্বর 
মধ্যে নিউক্রিয়াই বিশিষ্ট কোষ, ও তৎদঙ্গে এক প্রকার চট চটে পদার্থ 
আছে । কোঁষের মধ্যেও এ.চট. চটে পদার্থ দেখা যুয়।.*"কোন কৌন 

নে? ৃ 
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নিদ।নবেতীর1 বলেন যে স্ষিরম বা এন্সিফ্যালইড্ কর্কটের কলইড. 
অপরুষ্টত1 ঘটিলে এই পাকার ব্কট জন্মে। 

(৪) এপিথিলিয়াল,ক্যান্সার (151)10)01121 0100) ইছাঁকে 

সচরাচর শ্লৈম্মিক পর্দ(র বা ত্বকের সন্নিকটে হইতে দেখা যায়। 
ইহাতে প্রথমে একটা ক্ষুদ্র শক্ত অর্ধদ জন্মে, পরে ক্ষতযুক্ত হয়| অঞু 
বীক্ষণ যন্ত্র দ্বার! দৃষ্ট হয় যে, যে অর্ধদ উপাদান কৌবমক়, ইহার বহি 
কোষ গুলি চ্যাপট1 ও গে।ল,ও অন্তরস্থ গৌল বা অগুাকীর। 

১৪ | আম।শয়ে কর্কট রোগ জন্মিলে, প্রায় ইহার পাইলে ।রিক্ 

ব! কার্ডিযাঁক ছিদ্রের সন্নিকটে বা ইহার উর্দধ ক্ষুদ্র মোড়ে ঘটিয়। থাকে। 
পাশইলোরমের সন্নিকটে প্রায় স্কিরস. জন্মিয়! থাকে! ইহাতে একটী 

কঠিন অর্্ব,দ জন্মে, এবং আমাশয় ও ডিয়ো'ডিনম্ মধ্যস্থিত ছিদ্র 
বেষ্টিত পরে সাতিশয় শক্কচিত হয়। এই অর্বৃদ কর্তন করিলে 
ৈম্মিক বিল্ী ক্ষতযুক্ত, অর্ধ্দ হ্ত্রময় এবং ক্ষত শক্ত, গোল, উন্নত 

সীম। দ্বার বেষ্টিত ও ইহার উপরিভাগ অনমান দেখ! যায় | কোমল 
কর্কটা্বদ প্রায় আমাশয়ের কাভিয়াক্ ছিদ্রের সম্সিকটে জন্মিয়া 

থাকে, ও তথার একটী কোমল ফন্গদ্ বিশিষ্ট, নাঁড়ীময়ার্ব,দে পরিণত 

হয়| কখন কখন অ।মাশয়ে কোমল ও কঠিন কর্কট একত্রে জন্মে; 
যথা, অর্ধদের অধধভাগ স্কিরমও উদ্ধীভাগ মেডলারে হইয়া থাকে। 
আঁমাঁশয়ে এই রোগ জন্সিলে ইহার সন্নিকটস্থ গ্রশ্থিতেও (অর্থাৎ যকুতে 

প্যাঙ্ষিয়াসে ও অস্ত্রীবরক ঝিল্লীতে ) এই পীড়া ঘটে | ইহার সন্িকটস্থ 
যন্ত্রের সহিত সংযোগ প্রাপ্ত হয়| যদি কডিয়াক্ ছিদ্র ইহার দ্বার। 

অবকদ্ধ হয় তাহা! হইলে ইহ। াঁয়তনে অপেক্ষারুত ক্ষুদ্র (কেননা অপ্প 

পরিমাণে আছারীয় দ্রব্যাদি উহাতে প্রবিষ্ট হয়) ও পাইলোরিক ছিদ্র 
সম্কচিত হইলে ইহা অপেক্ষারুত প্রসারিত হয় (কেনন! অহ!রীয় 

দ্রব্যাদি আধকক্ষণ পর্যন্ত থাকিয়। খাঁকে)। 
১৫| আমাশয়কে এক প্রকার দমটৈদনিক যন্ত্র বলিলেও বলিতে 

পার! যায় শরীর মধো কে।ন যন্ত্র প্রপীন্ডিত হুইলে প্রায় আমাশয়ও 
প্রপীড়িত হয়। 
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১৬[. যে সকল লক্ষণ দেখিলে আমাঁশফ়ের পীড়া বলিয়া! সন্দেহ 
হয় তাহ! শিশ্বে লিখিত হইল। যথা, 'এপিগ্যান্টিয়ম্, বাঁ বাম ব। দক্ষিণ 
হাইপে[কগ্ডিয়ম্ প্রদেশে বেদনা, ক্ষুধামান্দা, বম্নাদ্ধে) বমন বা.সাতি- 
শয় উদরাধ্মান| জিহ্ব| পরীক্ষা দ্বার পাকস্থলী ও অস্ত্রের অর্থাৎশীরী-' 
রের অধিকাংশ পীড়! নিরীত হয়। পরীক্ষা, করিতে হইলে ইহ্থার আয়-: 
তন, বর্ণ, ইহা! আর বা শুঁক্ধ তাঁছ। দেখিবে এবং যে পরিমাণে এপিখি- 

লিয়ম্ ইহাকে আর্ত করিতেছে তাহাঁও দেখ। কর্তব্য | দৈহিক দৌর্ববল্য 

জন্মিলে ব। অন্নবহানাঁড়ীর পুরাতন পীড়া হইলে জিহ্বা বিস্তু ত; শিখিল 

ওইছার পার্থদেশ করাতাক্ত্রের ন্যায় হয় সব- একিউটগাফট, ইটীস্ (১01 
1905. 045৮1118)" পীড়ায় জিহ্বা ক্ষুদ্র ও ইছাঁর অশ্রভাগ ক্ষ হয়। 

শারীরিক রক্তাপ্পতছইলে ইহ। ফিকেও সবএকিউট বখ ক্রেনিক্ শ্যাই- 

টীন্ পীড়। ঘটিলে ইছাঁর উপরিভাগ, অগ্রভাগ, ধাঁর ব। প্যাপিলি আ'রক্ত 
ইয়। যদি হব! ঘন কণ্ঠক দ্বার1 অ'রত দেখা! যাঁয়, তাহ1 হইলে আম! 

শয়ের শ্লৈথ্মিক বিল্লীরও সেই রূপ ঘটিয়াছে মনে করিবে । *আঁরক্ত জ্বরে 
জিহ্বা! রক্ত বর্ণের হয় ও ইহার উপরিভাগে কিছুই দৃষ্ট হয় ন!, অন্ন 
বহানাড়ীরগ সেই রূপ হয়| আঁর ইহ স্মরণ রাখিতে হইবে যে স্থানিক 

কারণ বশতঃ ইহ1 পরিবদ্ভিত হয়| গল কোষ ব। মাড়ি প্রদাহছিত হুইলে, 

বা রোগী মুখ খুলিয়। ঘুমাইলে জিহ্বার বৈলক্ষণ্য জন্মে। আমাঁশয়ের 
কর্কট রোগ বাউচ্থার ক্ষত জশ্বিলে কদাচিৎ জিহ্ব্র কোন বিশিষ্ট রূপ 
বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। 

১৭। পাকস্থলী পরীক্ষা কালে সংস্পর্শন, প্রতিঘাত, ও বক্ষঃ পরীক্ষণ 
যন্ত্রের ব্যবহীর, ও মল, মূত্র ও উদ্্ীর্ণ ৪ অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বার! পরীক্ষা 
কর] আবশ্যক। 

১৮ এপিগ্যান্টিয়ম্ প্রদেশে চাঁপন দ্বারা তথায় বেদনা আছে কি 
নাও সংস্পর্শ দ্বার পাকস্থলীতে অর্ধ,দ জন্মিয়াছে কি ন! তাহ প্রতীয়- 
মান ছয়। কখন কখন রোগীর বিলের সত্রীলোকদিশের পেটে হাত 

দিলে স্নায়বিক উত্তেজন বশতঃ শিউরিয়! উঠে | এজন্য পরীক্ষার সময় 

রোগীকে অন্য মনম্ক রাখিতে হয়| রোগীকে পৃষ্ঠদেশে শো।ফাইয়া তাহার 



[১৯৩ | 

মস্তক ও জান্দ্বর উদ্থিভ করিয়া পরীক্ষা! করিলে অর্ধদ সহজেই হাতে 
ঠেকিয়? থাকে, এ 'রূপে হাঁতে' ঠেকিলে উহার আয়তন উহণ কঠিন ব1 

কোমল অচল ব1 চলনীয়, উহ্হাতে বেদন1 আছে কি না, ও স্পন্দন হয় 
কিনা তাহ? প্রতীয়মান হয় | 

১৯| পাঁকন্ছলীর আয়তন পরীক্ষা কারিতে হইলে যরুতের অঃরেখা 
ও গ্লীা'র দক্ষিণ পার্খ আশ্রে প্রতিঘাত দ্বার নির্ণয় করিবে। দ্লীহ1 ও 
যরুত্ এই হুই যন্ত্রের মধ্যস্থিত অর্থাৎ আমাশয় প্রদেশে প্রতিঘাত করিলে 

স্পট শব্দ উদ্ভুত হয়: . ও এঁশব্দ অনুপ্রস্থ কৌলন খণ্ড হুইতে উদ্ভূত 
হইতেছে এমত কখনই ভ্রম হইতে পারে নযে হেতু ইহ অধিকতর 
স্পফট হইয়! খাকে | পাকস্থলীর মধ্য ও পাঁইলোরিক প্রেদেশ বক্ষ পরী- 

ক্ষণ যন্ত্র দ্বার পরীক্ষণ করিভে হইলে রোঁশীকে ব$ম পর্থে শোয়াইবে 

ও এপিগ্যাষ্টি,য়মের যে স্থলে প্রতিঘাঁতে স্পট শব্দ শ্রুত হইয়াছিল উহ 
তথায় লাগাইয়1 কর্ণ দ্বার শুনিবে, তদনস্তর যে স্থলে প্রতিঘাত দ্বার শর্খ 
অপেক্ষাঁরুত অস্পষ্ট হয় তাহা মসি দ্বারা অঙ্কিত করিবে | পরে 

রোগীকে অন্য পার্শে শোয়াইয়! পাঁকস্থলীর বৃহৎ অগ্রী (1,07৮ ০5) 

পুর্বর্বোক্ত মত নির্দিষ্ট করিবে | সন্দিপ্ধী বস্থায় আমাশয়ের শুন্য ও ভরা 

ভয় অবস্থায় পদ্রীক্ষা! করিবে এব পরীক্ষ1! করিবার পুর্ধরবে বিরেচক ও ষধ 

ব1 পিচকা'রি দ্বার] মল নির্গত করাইবে। 
২০। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বার! উদ্দগীর্ণ পদার্থে কে।ন ফন্জাই, কাঁফস্, ব' 

পাকস্থলীর আ'ভ্যন্তরিক শ্লৈম্মিক বিল্লীর ছিন্নাংশ দৃষী হয় কিন 

তাহ দেখিবে / ফন্জাই আছেকি না তাহা দেখিতে হইলে একটী 

ভিপিংটিউব দ্বারণ উদ্গীর্ণ পদার্থের কিয়দৎশ লইয়! একটী ঝীচের প্লেটের 

উপর রাঁখিবে, পরে উহাতে এক ফৌঁট1 আয়োডাইন সলিউসন যো 

করিলে ফ্ার্চ থাকিলে নীলবর্ণের ও ফন্জাই থাকিলে কপিশ বর্ণের হয় | 

২১| সচরাচর ছুই প্রকার ফন্জাই দৃষ্ট হয়| টকলি ও সার পিনি| 
টকলি গুলি খৌলাঁকাঁর ব। ভিম্বব জলবীর ন্যায় দৃষ হয় ও কখন 

কখন উহ1 হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুত্র অস্ক,র বহির্গত হুইতে দেখ) যাঁয়। কখন কখন 
কতকগুলি সংযুক্ত হইয়! এক প্রকাঁর শৃঙ্খল1বলী নির্শাণ করে | পাঁকস্থ- 



[| ১৯৭ | 
সপ 

লীর মগ্যস্থ আহারাদি এীজিয়] (00100720) উঠিলে টকলি গুলি 

যথেষ্ট পরিমাঁণে উৎপন্ন হয়| ্ 

২২। সার.সিনি গুলি চতুক্ষোণাক্কতির | ইহার! সম স্রল রেখ দ্বার] 
নান! কোষে বিভক্ত দেখিতে পাওয়া যাঁয়। পাইলোরস্ ব1 ডিয়োডিনম্ 

অবকদ্ধ হইলে এই গুলি সর্বদ দেখিতে পাওয়া যায় | কিন্ত আহারীয়, 

দ্রব্যাদি পাকস্থলীতে দীর্ঘকাল থাকিলেও কখন কখন এই গুলি দেখ! 

যাঁঘ ! যখন জলবৎ উদগীর্ণ পদার্থ খাদ্য দ্রব্যের সহিত মিতিত ন1 থাকে, 
তখনই কেবল কাষ্টস্ যা শ্লৈক্মিক ঝিল্লির খণ্ড গুলি প্রভেদ করা মায়। 

২৩। কান আছে কিন। তাহ? পরীক্ষা! করিতে হইলে এ উদ্দদীর্ণ জল 
একী কোণ বিশিষ্ট কাচের পাত্রে প্লীখিবে ও যে যে পদার্থ অধুঃপতিত 

হইবে তাহ ডিপিং টিউব দ্বার বাহির করিয়া! একটী অর্থভীর কাচের 
কোষে (0০11) রাখিয়! পরীক্ষা করিবে। এই কাষ্টস্ গুলির আকৃতি গ্যা্রিকৃ 

টিউব্সের ব1 আমাঁশয়ের উপরিভাগ্ের গর্তের ন্যায় | ছুই বা তিনটী 
কাষস্ একত্রে সংযুক্ত দেখা যায়| ভুক্ত মাংস পেশীর পরিপাক বিশিফ 
সারকৌলেম! (১০০100100) কাঁফউস্ বলিয়! ভ্রম হয়। কিন্তু ইহার প্রকতি 

ভিন্ন রূপ | ইহ! স্বচ্ছ ও ইহার মধ্যে অপ্প মেদকণ) দেখিতে পাওয়। যায় । 

২৪। শ্নৈম্মিক খণ্ড ক্ষত প্রযুক্ত বমন দ্বার! উঠিলে», ইহাতে রক্তের 
দাগ থাকে ও ইহাতে গ্যাঞ্চিক টিউবসের ছিদ্রে দেখ! যায় | পাঁণউকটির 
টুকরা কখন কখনবমন দ্বার! উঠে এবং উঠিলে শ্লৈম্মিক ঝিল্লীর খণ্ড বলিয়া 
মনে হয়| কিন্তু কটিতে যে ছিড্র দৃষ্ঁ হয় তাহ? এক রূপ আয়তনের ও 

আকুতির নছে এবং উহ! হাত দিয়! ভাঙ্গিলে উহ! প্রাণীজ পদার্থ নয় 
তাহ" প্রতীয়মান ছইবে। 

২৫| পরিপাক যন্ত্রের বিকার জন্মিপ্সেমৃত্র পরীক্ষা কর আবশ্যক। 
(যেহেতু ভাইবিটিন্ পীড়ায় রোগী মুত্রের আধিক্যের বিষয় না লক্ষ্য 
করিয়া পরিপাক যন্ত্রের ব্যতিক্রমের বিষয় বলিয়া! থাঁকে) | ইহ অগু- 

লালীয় কি ন! তাহ1 দেখিবে | ইহার আপেক্ষিক গুকত্ব পরীক্ষা করিবে 

ও বদি কিছু অধঃপতিত হয় তাহ! দেখিবে | মল পরীক্ষণ! দ্বার! পরিপাক 
যন্ত্রের বিকার অনেক পরিমাঁণে.প্রতীয়মান হয়। কখন কখন, আঁল্বিউ- 
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মেনযুক্ত আছারীয় দ্রব্যাদি (যেমন মাঁংসাঁদি) ভাল রূপে পরিপাক ন। 

ছওয়াতে মলের সহিত দেখা যায়| কখন কখন (বিশেষতঃ শিশু- 

দিগের মলে পীড়া বশতঃ) অপরিবর্তিত স্টার্চ দৃষ হুইয়। থকে 

ও তাহ1.আয়োডাইন্ সংষোঁগে প্রতীয়মান হয়। যদি মল আল্কী- 

ডারধর ন্কায় হয় তাঁছ। হইলে উচ্থাতে রক্ত মিশ্রিত আছে জানিবে এবং 

আমাঁশয়ের ক্ষত বা কর্কট রোগ বলিয়! সন্দেহ করিবে | পরে রোগ 

প্রবল কি পুরাতন তাহ পরীক্ষা! করিবে | ৎ 

আমাশয়ের প্রবল পীড়া (৬০৪০৩ 1)1050৯ 06 ৮১০ 9(00720]7) 

২৬। যে ধেপাঁড়া আমীশরের প্রবল রোগ বলিয়া গণ্য হয় তাহ! 

নিম্বে লিখিত হইল | ছ্ইটী পীড়! কেবল উপরি উক্ত রূপ হুইয়! খাকে। 

পিততবমন (1311105 ৬ 07))111711) ও সব্ একিউট, গ্যাফ, 1ইটিস্ (১০1)-0716 

09016৯)| যেছেতু উভয় রোঁগেতেই বমন হয়, ও মস্তিষ্ষের পীড়। জন্মিলেও 
বমন হইয়! থাকে, এজন্য ছুইটী যন্ত্রের মধ্যে কোনটী পীড়াগ্রস্থ হইয়াছে 
তাহ1জান1 আবশ্যক । কি রূপে জানিতে হয় তাঁছ। নিম্বে লিখিত হইল | 

আমাশয়ের রোগ প্রযুক্ত মস্তিষ্ধের রোগ বশতঃ 
বমন । বমন । 

১। এপিথ্যাষ্টি,য়ম্ প্রদেশে বেদন1| ১। এপিখ্যাঞ্টি,য়ম প্রদেশে বেদন' 
খাকে। থাকেনা। 

২| বমনোদ্ধেগ, ও পাকস্থলীয় ২।| বমনোদ্বেগ ও পাকন্থুলীয় প্র- 

প্রদেশে ভার বোধ হয়। 

৩| জিহ্ব। অপরিষ্কার খাকে। 

৪ | কোঁষ্ঠ সময়ে সমরে পরিক্ষার 

হুয়। 

৫ | শিরোগ্রহ অতিশয় কষ কর 

হয় না। 

৬ 1 মস্তক ঘুর্ণন বমন দ্বার উপ- 
শম হয়। 

দেশে ভার বোধ হয় না। 

৩| জিহবা পরিষ্ষীর থ।কে। 

৪ | কোষ্ঠ বদ্ধ খাকে। 

৫| শিরোশ্রহ সাতিশয় কষ্টকর 

হয় | 

৬। মস্তক ঘুর্ণন বমন দ্বার] উপ- 

| শ। হয় না। 
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ন| দর্শনে ব্যতিক্রম ঘটে ন।| এ 1 দর্শনে ব্যতিক্রম ঘটে | স্মরণ 

স্মরণ শক্তি লোপ পাঁর নাঃ ও শক্তি লোপ পায় ও আক্ষেপ হইতে 
আক্ষেপ ছইডে দেখা যায় না| দেখা যায়| | ৯ 

২৭| মস্তি পীড়াঁর বিষয় সন্দেহ হইলে চক্ষু পরীক্ষণ যন্ত্রের দ্বার: 
অপ্টিক্ ডিস্ক পরীক্ষ। করিবে | 

৮ অ। পিত্ত বমন (1)1110715 /১01705) 

২৮ নির্ণয়কারক লক্ষণ যদি রোগীর পিত্ত, শ্লেক্মা 'বা1 অস্ত 
বমন হয়, শিরো গ্রহ, অপরিস্কীর জিহবা, ক্ষুধা মান্দ্য, তৃষ্ণ1 ও কোঁ্ঠ বদ্ধ 

থাকে, মূত্র পরিমাণে স্ব্প ও পিথেটন, মৎযুক্ত দেখা যায়, ও" নাঁড়ীর 
স্পন্দন ও দ্বকের উত্ত।প প্রায় স্বাভাবিক হয় তাহ ছইলে এই উপত্ি 
উক্ত পীড়া ঘটিয়াছে জ।নিবে। 

২৯। এই পীড়া ধটিবার পুর্বর্ব সচরাঁচর রোগী অ. চ্ছ্ন ভাঁবে রহে 
ও সর্ব্বদ! বর্ণহীন মূত্র ত্যাগ করিতে খাকে। আক্রমনের আভ্যন্তরিক 
কালে পুরাতন গ্যাষ্ট)াইটিন. ব1 এটনিক্ ডিস্পেপ্সিয়ার লক্ষণপ্রকাঁশ 
পাঁয়। ইহ1 কখন কখন সময়ে সময়ে ঘটে । কখন কখন অকম্মাৎ কোন 

কারণ ব্যতিত উদ্ভুত হয়" কখন কখন অপরিপাচ্য আহার করিলে এই 
রোগ জন্মে! স্ত্রীলোকদিগের কখন কখন রজঃশাল! কালে হইয়। খা কে! 
যদি বমন ২৪ শ ঘণ্টার বেশী থাকে তাহ! হইলে উদ্ণীর্ণ পদার্থে টকলি 
আছে কি না তাহ দেখিবে, কেনন] উহা বর্তমানে আমাশয়ের শ্লৈক্মিক 
ঝিল্লী উত্তেজিত হয়| 

৩০। চিকিৎসা ॥__শয়নক'লে ক্যালমেল্ ও রেউচিনির বটিক ব1 

এলোজ ও প্রাতেঃ নসিড্লিটন, পাউডার বা সে'ডখ ওয়াটার ব্যবস্থা 

কর। যায়। পরে দশ বা বার ঘণ্ট! স্বপ্প লঘু আহার ও যথেষ্ট পরিমাণে 

বরফ ও শীতল জল খাইতে দিলে রোগ আরোগ্য হইতে পারে। 

আ। সব্এটিউট গ্যাষ্ট, ইটিস্ (১1)-40560 079170015) 

'৩১। নির্ণয়কারক লক্ষণ |-_যদি রোগীর সর্বদা বমন, এপি- 
খ্যষ্টিয়ম্ প্রদেশে বেদন।ও কোমলতা, জিহ্বা আরক্ত বা লেপযুক্ত, 
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ক্ুধামান্দ্য, ও তৃষ্ণা, নাড়ী দ্রুত ও ক্ষীণ ও বলের হীনত) দুষ্ট হয় তাহ 

হুইলে সব্ একিউট্ শ্যাফ,ইটিস্ ঘটিয়াছে জানিবে | 

৮৩২ |, এই পীড়ায় উদশীর্ণ জলে প্রায় কেবল শ্লেম্ম। ও শ্লেম্মায় সচরাচর 

রক্ত চিহ্ন দৃষ্ট হয় । আরও ইহাতে কখন কখন খ্যান্টি,কি টিউবস্ দিখোঁর 
কাঁফস্ বা আমাশর়ের অখভ্যন্তরিক শ্লৈন্মিক ঝিল্লীর ছিন্নাংশ ও বর্তমান 

থাকে তাহ1 অণুকীক্ষণ যন্ত্র দ্বার ধ্ুত হয়| এই পীড়াঁর কঠিনতর অবস্থ 
হৎপি্ের, বৃক্ককের, যরুতের বা জরায়্র পীড়ায় দেখা যায় ও সাংঘাতিক 

হইয়] থাকে | প্রবল ও পুরাতন বাতরোগে ও জ্ত্রীলোকদিগের রজঃ- 
শালার ব্যতিক্রমে যাহ? ঘটে তাহ। পুর্ব্বেকীর মতন তত কঠিন 'হয় ন11 
ইহ! বিশেষতঃ ফুবকদিগের একবার জন্মিলে অনেক মাস পর্য্যন্ত অবশ্থিতি 
করে, এবং আহারীয় দ্রব্যাদি বমন কর1 কেবল মাত্রই লক্ষিত হয় | উপরি 

উক্ত লক্ষণ গুলি ছেখিলে হৃৎপিগু বিশেষ করিয়। পরীক্ষা করিকে। 

কেনন1? কখন্ন কখন পেরিকার্ডভীইটিন. ঘটিলে এপিগ্যাঞ্টি,য়ম্ এদেশে 
'বেদনী ও কোমলতা এবং বমন ব্যতিত অন্যান্য লক্ষণ বড় লক্ষিত হয় না। 

সব একিউট. গ্যা্ট,ইটিন. ও বিলিয়ম্ এট্যাক্ এই ছুই পীড়ার মধ্যে এই 
প্রভেদ যে প্রথম্োক্ত পীড়াঁয় নাঁড়ী ভুত ও তৃষ্ণ1 হয়, সাঁতিশয় শিরো- 

গ্রহ হয় না, ও অন্যান্য লক্ষণ ও ভুঃলাধ্য হয় কিন্ত শেষোক্ত পীড়ার 
রোগী পুর্বে প্রপীড়িত হইয়াছিল বলিবে, ঝা আহারের কোন গৌোল- 

যোগ বশতঃ ঘটিরাছে জানিতে পারিবে। বমন অধিকক্ষণ খাঁকিলে 
ও তাহার কৌন কাঁরণ নির্দিষ্ট ন1 হইলে কোঁন বিষাক্ত দ্রব্যাদি 

ভোজন দ্বার! ঘটিয়াছে সন্দেছ করিবে | এজন্য আহার বা! ওষধাঁদি 

ভক্ষণ পরক্ষণেই ইহ1 ঘটে কি না জাঁনিবে' ব1 উদ্শীর্ণ পদার্থ বিশেষ 
করিয়া! দেখিবে | 

আমাশয়ের পুরাতন পীড়া (01)07010 1)15970075 0 61)৫ 

3(01202,01+) 

৩৩। পাকস্থলীতে বেদন! আছে কিনা, এবং এ বেদনা আহারান্তে 
স্টক বা বেশী হয় কিনা ও এপিগ্যাষ্টিয়ম চাপিলে কোমল বোধ হয় 
কিন ইহ। প্রথমে অবশীত হইতে হইবে ॥ যদি বেদন1 ব1 কোমলত। 
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কিছুই ন। প্রতীয়মান হয় তাহ হইলে এটনিক্ ভিস্পেপ্সৈয় (416)1)1. 

1)751)0)514) বা গ্যাঞ্িকৃ নিউর্যাল্জিয়। (08115010 ০৮107) 

ইহার মধ্যে একটী ন। একটী হইয়াছে জাঁনিবে | ্ ' 88 

৩৪ | যদি বেদন। ব1 কোৌমলত। অনুভূত হয় তাহা হইলে আমাঁশয়ের 
জ্রনিক্ গ্য।ফ,াইটিদ্ (011701)16 (901015)১ ক্ষত (70100961017) বা কর্কট 

রোগ (0৮০০7) জন্বিয়ধছে বুঝিতে হইবে । আর যদি প্রতিঘাঁতে বুঝিতে 

পার যাঁর যে আমাশয় আয়তনে বর্দিত হুইয়াছে-তাঁহ। হইলে পীইলোর- 
মের সংবরতি (9৮০00700107 1১51০75) জন্িগ্মাছে জীনিবে | 

ক। এপিগ্যাস্থিয়ম্ প্রদেশে বেদনা থাকে নাআর 
যদি থাকেতাকা.আহারের পরক্ষণেই আরম্ত বা বদ্ধিত হয় 
ন৷ ও উক্ত স্থানে কোমলতাও অনুভূত হয় না। 

৩৫। ছুইটী পীড়ায় কেবল উক্তরূপ দ্বৃষ্ট হয়। এটনিকু ভিস্পেপ্- 
গির। ও গ্যাঞ্টিক্ নিউর্যাল্জিয়1 | 

অ। এটনিক ডিস্পেপ্সিয়া (4602010 1)১8])0])312) 

৩৩| নির্ণয়কারক লক্ষণ ।_যদি পাঁককালে রোগীর কফ ও 

এপিগ্যাক্টি,য়মে ভার ও টান বোধ, হয়, জিহ্বা বৃহৎ, শিখিল ও ইহার 

পার্শদেশ করাতাস্ত্রের ন্যায় ছয়, ইহার উপরিভান্ে অপ অস্প কাঁটা 

ও ক্ষুধ|মান্দ্য, উদরাধ্যান, মনক্ষুপ্নতা, ক্ষীণ নাঁড়ী ও কোঁষ্ঠবদ্ধ খাঁকে এবং 

হম্ত পদাদি শীভল বোধ হয় তাহা হইলে উক্ত রোগ ঘটিয়খছে জাঁনিবে। 
৩৭। বেদনণ কদাচিৎ .লাতিশয় হয় | যদি উদরাধ্মীন গুয়ুক্ত ইছা 

ঘটে তাহ? হইলে আমাঁশয় হইতে বয় নিঃসরণ হইলে রোগী উপশম 

বোধ করে।॥ কিন্তু যদি পাকস্থলী শুন্য বশতঃ ঘটে তা হুইলে আহারে 
বা উত্তেজক ওষধ সেবনে আরোগ্য হয় । কখন কখন মুখ দিয়া! আন্যাদন 
বিহ্বীন জল উঠিবাঁর পুর্বে বেদনা! হুইয়! থাঁকে। সচরাঁচর স্রায়ুর 
উত্তেজন, মনক্ষুপ্নত। ব1 মানসিক অস্থিরতা দৃষ হয়। মৃত্র পাত্রে ধরিয়! 
রাখিলে অক্জ্যালেটন্ (0১141) বা টিপেল্ ফস্ফেট্টন্ গোনা), 

২৬ 
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[1০৭)744) অধঃপতিত হয় । এই পীড়। প্রেটাবস্থায় ঘটে । শারী- 
রিক দৌর্বল্য, অন্প আহার, রক্তাপ্পতা, শ্বেত প্রদর, অপরিমিত চ1 

 ব্যবহ্থার ও অন্ান্য যে যে কারণে শারীরিক দের্বল্য জন্তে তাঁছণতেই 
এই রোগ উৎপাদিত হইতে পারে। 

৩৮। চিকিৎসা ।_্ানপিক বা শারীরিক কঠিন পরিঅম নিষিদ্ধ! 
বাস্তু পরিবর্তন, সমুদ্র জলে স্নান, শীতল ব1 ঈষদ্ুষ জলে গীত্র স্পঞ্জ 
করিতে পাঁরা যায়! অশ্বারোহুণে ব1 দ্রুত পদ সঞ্চারণে উপকার দর্শে। 
তাঁঅকুট ব্যবহার নিবিদ্ধ। সরাব স্বপ্প পরিমাণে ব্যবহার করিতে 
পারা যায়| অপ্প অণ্প পরিমাণে সীমান্ত রকম পগ্যঃ অর্থাৎ “কীজি 
সাগুদান? বা এরোকট ) চাও ছুপ্ধ) ছুপ্ধী ও জল চুনের জল ওহভুপ্ধী; 
তাঁড়ি শৃন্ত কটি; ব্রাণ্ডি ও জল ; সৌভাওয়াটার $ টনিক্ ওয়াটার দেওয়! 
যায়। শাক শব্জি (সয়ায় কলিকাওয়ার এনপ্যারেগন্) ও কাচীফল 
(সয়ায় আস্কুর ও কমলালেবু) এবং বিয়ার, পোর্ট, পনির ও জল শুন্য 
স্পিরিট নিষিদ্ধ | 

উষধ 1_পেপ্সিন্ঃ পেপ্সিন্ ও এলোজ ; পেপ্সিন্ ও সিল) 
কুইনাইন্ ও রেউচিনি ) রেউচিনি ও নিলবটিক1 ; রেউচিনি ও ম্যাগৃনি- 

নিয়। 9 এমোনিয়1 ও রেউচিনি $ অকম্বাইল ;' নকস্ ভমিক1) সিল্ ও 

হাইড্রোর্লোরিক এসিড) সিল্ ও সাইট্রটু অফ্ পট্যাস. ; কুইনীইন্ রেউ- 

চিনি ও হপ্ ? কার্বব্টে অফ এমৌনিয়ণ ? নাইদ্রাহাইড্রোক্লারিক এসিভ ; 

স্তালিসিন্; নাইটে,টে অফ্ সিল্ভার্ঃ অক্সাইড. অফ. সিল্ভার 

বিমমথ_; পটাস বাইকারবোনাস্ ; ইপিকাঁকিউয়ান। $ ট্যারেক্সেকম্ ; 

নাইটি,কু এসিড.) স্যাঁকেরেটেড, সলিউসন্ অফ. লাইম্ ১ চারকোল ঃ 
অকৃজ্যালেট অফ. সিরিয়ম্ঠ হাইডেোসাএনিক এসিডও ল্যাকৃটিক্ 
এসিভ.$ ট্যানিক্ এমিড.১ জেন্পেন্। ঞুঁকায়া সিয়া ঠ সার্পেণ্টেরিঃ 

চিরেত1) ক্যালদ্বা!? ক্যাস্কেরিল1। ্ 
আ ! গ্যা্ঠি: কৃ নিউর্যালজিয়া (02500 10007012012) 

৩৯। এই পীড়া কদাটিৎ ঘটে | ইহাতে যন্ত্িক কোন বৈলন্ষণ্য 

জন্মে ন| হহুাতে_ বেদনা মাঁতিশয় হয় বটে, কিন্তু সর্বদা অবস্থিতি 
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করে না। এই পীড়া সচরাচর কম্প জ্বর হইতে উদ্ভুত হয়| বেদন! 

সাতিশয় হইলে ও এপিগ্যা্টিয়মে কোমলতা ন1 থুকিলে ও বেদনার 

কোন নির্দিষ্ট কারণ ন! লক্ষিত হুইলে এই" পীড়া ,বলিয়া সন্দেহ 
হয় | 

৷ চিকিৎস। 1 রিস্মধ,) ; কার্নেটু অফ. ম্যাগ্নিসিরা ) ল।ই- 

কর ৫ কার্বনেট অফ. এমোনিয়1 ; নেবুর রস$ নাইটিক অক্রঃ 
পেপ্পিন্ 9 নাইটে, হা ইডে,বক্লোরিক এসিড ; হাইডে সীত্রনিক্, এসিড. 

ব1 ফন ফরিক এসিড. ব্যবহৃত হয়। 

খ। এপিগ্যাষ্টিয়ম প্রদেশ চাপিলে কোমলতা ও 
আহবারাস্তে বেদনা বদ্ধিত হয় 
,.:৪১। তিনচী পীড়ায় এ্ররপ হইতে দেখ' যায়। যথ1; পুরাতন 

যাহ, ইটিস্, আমাশয়ের ক্ষত ও কর্কট রো। 

অ। প্রাতন গ্যাস্রীইটিস্ ((107101010 (724617615) 

৪২ | নির্ণয়কারক লক্ষণ 1_যদি রোগীর আহ্বারান্তে এপি- 

শযাফী,রম্ প্রদেশে মন্দ মন্দ বেদন1 ও কখন কখন অজ্র'ব শ্ম্বা বমন 
হয়, জিহ্বা! লেপযুক্ত ইহাঁর ধার ও অগ্রভাগ আরক্ত ও ইহাতে দস্তবৎ 
রেখ! দেখ? ষায়, অস্র উগীর বণ বুক জ্বাল. উদরাধ্ডান, ভূষঃ1, হম্তপদাঁ 

দিতে জ্বাল! এবং সচরাচর কোষ্ঠ বদ্ধ থাকে, মুত্র ঘোঁর রক্তবর্ণ ও ইহাতে 
লিখেটন$ লিখিক এসিড ব1 অকৃজ্যালেট, অফ্ লাইম্ অধহঃপতিত হয় 
তাহ? হুইলে পুরাতন গ্যাফু,ইটিস্ বলিয়! জাঁনিবে | 

৪৩। কখন কখন লক্ষণ গুলি, অত্যন্ত কঠিন হয় ও কখন কখন ব1 
ইহাদিখের ক্রম অপ্প হইয়শ্খাকে। কখন কখন এপিগক্টিয়ম্ প্রদেশে 

বেদন। ও কোমলতা অতিশয় কষ্টকর ও কখন কখন বা স্ব্প হয়। 
যদি বেদনা ও কোমলতা! স্ষপ্প হয়, কিন্ত জিহ্বা অপরিষ্কার হয় এবং 
তৃষ্ণ1, অন্রতা এবং উদরাধ্বান স্প$ দেখ যায় তাহ! হইলে শ্লৈন্মিক 

ঝিল্লীপন প্রদাহ ন! বুঝিয়। রক্তাধিক্য ঘর্টিয়াছে জানিবে।, 
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আর ইহ স্মরণ রাখ! উচিত যে গ্যাফ।ইটিস্ পীড়া হইতে 
আরোগ্য লাভ করিলে পাকস্থলী কিয়দ্দিবস ভাঁলরূপে কাঁধ্য করিতে 

অক্ষম হয় এজন্য (4১011€. [9৮ন]1১45) মন্দান্ি ঘটে। 

89 ।' এই পীড়। হৃৎপিণ্ড, যরুৎ বখব্লক্ষক পীড়া হইতে উদ্ভ,ত হয়। 
এতিশয় মদ্যপান করিলেও এই পীড়া জঙ্বিয়! থাকে | ক্ষয়কাশ রোগে 

ইহ] সচরাচর ঘটে, এজন্য যে ফুম্ফ,স্ পীড়া ধাটয়ছে ইহ1 ন। সন্দেহ হইয়। 

আমাশয়ের পীড়া বলিয়। মনে হয়। যদি গ্যাঞ।াইটিস্ কোন মতে 

শীম্য না'হয় ও রোগী বলহীন হয় তাহা হইলে ফুল্ফুস:বিশেষ করিয়া 
পরীক্ষ1 করিবে | ' ূ 

8৫1, পুরাতন খ্যান্টাইটিস্ কখন কখন এটনিক্ ভিস্পেপৃসিক্লা হইতে 
প্রন্ভেদ কর? মাতিশয় স্তকঠিন হয়। কিরূপে প্রভেদ করিতে হয় তাহ! 

নিম্নে লিখিত হইল | 

পুরাতন গ্যাষ্টশইটিস্। | এটনিক ভিস্পেপসিয়া ॥ 
((01)191010 07560৯) (4১001010 চ)791)০1)51) 

১] আহারান্তে রোমীর সাতি- ১। আহারান্তে রোগীর তদ্রপ 

শয় কষ্ট হয়। হয় না। 
২। এপিগ্যাঞ্টিয়ম্ প্রদেশ কো।- ২1 এপিগ্যাঞ্টিয়ম্ প্রদেশ কো- 

মূল বোধ হয়। মল বোধ হয় না| 

৩| নাঁড়ী দ্রুত হয় । ৩। নাঁড়ী কোমল "ও ক্ষীণ হয়। 

৪। রাত্রিতে স্বপ্পজ্বর ছয়। ৪| পদাদি শীতল বোধ হয়। 

৫1 জিহ্বা অপরিক্ষার খাকে। ৫1 জিহ্বা শিখিল হয় ও ইহাতে 

বেশী কাঁটা থাকে ন1। 

৬। প্রআীবে লিঘিক অস্ত অধঃ- ,৬। প্রআঁবে অক্জ্যালেটু অফ. 

পতিত হয়| ল|ইম্ বি ফস্ফেটস্ সচরাচর অধঃ- 

| পতিত হয়। 
৪৬। চিকিতমা |_রোগীকে লঘু আহার দিবে | বরফ জল বা 

পরফ খাইতে কহিবে এবং বেযে কারণ হইতে রোগ উদ্ভ, তি হইয়াছে 

[মই নেই মকে ওষপ দিবে | 
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আ । আমাশয়ের ক্ষত রোগ (05144 11007), | 

ধ৭। নির্ণয়কারক লক্ষণ ।-_যদি রোগীর এপিগ্যাস্টি,য়মে, পৃষ্ঠে 

ব। হ।ইপোকশ্ডি য়মে স্থায়ী ও সাতিশয়ঃ তীক্ষ ব1বিদারণবৎ বেদুন। নোঁধ . 

হয়, আহারের পরক্ষণেই ইহ আঁরম্ত বাঁ বর্ধিত হয়, এপিগ্যান্টি,য়মূ . 

_চ!পিলে কৌমল বোধ হয়,  বমন হইলে বেদনার উপশম দেখ যায়) 
রক্রু পাকস্থলী হইতে উঠে ব। মল আলকাতর বর্ণের হয়, রোগী শীর্ণ, 

নাড়ী ক্ষীণ, ত্বকৃশীতল ও কোষ্ঠ বদ্ধ হয় তাহ! হইলে আমাশয় ক্ষত 
জাশ্বিয়াছে জানিবে। 

8৮| পাড়ার প্রথমাবস্থায় কেবল আহা রান্তে এপিগ্যাস্ি, য়মে টান 

বোধ হয়| কিন্ত ইহা ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়া পরিশেষে সাতিশয়ক্র/ন্তকর 

বা জ্বলনবৎ বেদন1 উপস্থিত হয় । কখন কখন অবস্থা পরিবর্তিত হইলে 
ফন্ত্রণা নিবারণ হয়। যদিক্ষত সম্মুখস্থিত হয় তাহা হইলে চিৎ হুইয় 
শয়ন করিলে ক্লেশ কিছু কম বোধ হয় ; এবৎ যদি পশ্চাদ্ধেশে ক্ষত হয় 

তাছা! হইলে চৌঁকিতে ঝূ*কিয়া বনিলে আশীন বোধ হয়! যক্কৎ বা 
হুৎপিগড পীড়িত হুইলে রক্ত বমন হয়, এজন্য এই পীড়ায় রক্ত বমন 
হইতে দেখিলে যক্কৎ বা হৃৎপিণ্ডের পীড়া আছে কি না"ভ!হ। দেখিবে ॥ 
যদি তাহ] ন! খাকে এবং আমাশরের ক্ষত রোগের অন্তা স্থ লক্ষণ বর্তমান 

থকে তবে পাকস্থলী হইন্ডে রক্ত উঠিতেছে জানিবে। 

৪৯ | যোৌবনাবস্থায় চরাঁচর এই পীড়া জন্মে; ও লক্ষণ গলে কখন 

কখন অত্যন্ত গুপ্তভাঁবে থাকে । রৃদ্ধাবন্থায় ব1 প্রোৌড়াবস্থার় ঘটিলে অধিক 
দিবস অবস্থিতি করে ও লক্ষণ গুলি স্পফ$ হুইয়। থাকে কিন্ত সময়ে সময়ে 
অদৃশ্য হয় | রক্তআব+ যন্ত্র বিদারণ স্থৃতরাং অন্ত্রাবরক বিল্লীর প্রদাহ বা 

রোগী নিস্তেজ হুইয়! প্রাণত্যাগ তরে। যদি ক্ষভারোগ্য হয় তাহ! 
হইলে পাইলোরিস ২সঙ্কচিত হয় ও পাকস্থলীর প্রসারণ জন্মে । 

৫” | ক্ষত কারণ যে বেদনা হয় তাহ আহার করিলে ও এপি- 

গ্যাড়িয়ম্ চাপিলে বর্ধিত হয়? কিন্ত ন্নায়শুলে উহা চাপিলে ও আহার 

করিলে আশান বোঁধ হয়| ক্ষত হইলে রোগী শীর্ণ ও রলহীন হুয়, 
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্বাযুশূলে ভাহ। হয় না তবে স্বায়ুশূলে এপিগ্য।ছ্ি়মে এবং অন্যান 
স্থানে ও বেদনা খাকে। 

৫১ | যদি পাকস্থলী ব1। অস্ত্র ক্ষত প্রযুক্ত বিদারিত হয়, তাছ। ছইলে 

রোগীর 'অকস্মাৎ সাতিশক্প যন্ত্রণা বোধ হয়, ক্ষীণ হইয়া পড়ে» মুচ্ছ" 

যায়, বমনোদ্বেগ বা বমন হইতে থাঁকে। পরে বেদন। সমন্ত উদরে ছুড়াইয় 

পড়ে, তখন ইস্ছ! স্বীত হয়, অত্যন্ত কুষ্ঠিভ দেখায়, ত্বক শীতল হয়, 
ও নাঁড়ী দ্রুত এবং ক্ষীণ হয়| 

৫২] চিকিৎসা এক্, 1কট অফ্ অহিফেন এক গ্রেণ সাত্রায় 

ছয় ব। আট ঘণ্টা.অন্তর ; অহিফেন ও বেলেডেখন) ; হেনবেন ও ইন্ডিয়ান 

হেম্প; ত্বকের নিম্বে মরফিয়ার পিচকরি ) বিসমথ ও' সোডা) বিসমথ ও 

কাইনে। ; কাইনো ও অহিফেন ) নাইট্রেটট অফ্. সিল্ভারং $ অকৃসীইভড. 

অফ্ সিল্ভার.$ অকৃজ্যালেট অফ. সিরিয়ম্; বাইকার্বনেট অফ. 
পট্যাস ৬ এমোনিয়। এ একোনাইট,.) ব্রোমাইড২ অফ২ এমোনিয়ম্'ঃ 
আয়োভাইডং অফ. পট্যাসিয়ম্ ; সাইটে,ট, অফ এমোনিয়া ও হাইডেো- 
সাএনিক এসিভ.$ সিল ও এমোনিয়$ কিল. ও সাইটেট অফ. 
পট্যাস্; আয়রন এলমৃ ; এরও তৈল $ গুহথদেশে পিচকারি | 

পাঁকীশয়েরউপর মনিনার পুলটিস,) ছেকৃ$ তারপিন তৈলের 

ফপস্; সর্প পলস্তার1; বা? থলে 'করে বরফ দেওয়! যায় । পথ্য 
বিবেচন। করিয়া দিবে | সময়ে সময়ে অস্প অস্প আস্থার দেওয়া যায়। 
কাজি ব। এরোকট ও দৃগ্ধ ; স্যকেরেটেড সলিউসন্ অফ. লাইম্ ও ছুগ্ধ 9 

ভুপ্ধ ও বরফ ব্যবস্থা! করণ যায় ; কিন্ত কঠিনতর হুইলে মুখ দিয়। আহার 

করিতে দিবে না| পুষ্টিকর আহ্থারের পিচকারি দিবে | পরে মুরণি 
ইত্যাদি মাংসের স্ুকয়15 শ্বেত মৎস্যের ঝোল ; ও ব্রাণ্ডি জলের সন্থিত 

মিশ্রিত করিয়! দিবে। চিনি, বিয়ার॥ ওয়াইন্, কাফি ও অপরিপাচ্য আসার 

নিষিদ্ধ! আরোগ্য হইবার পর বিশেষরপে সাবধান হইতে হুইবে। 

“ ই? হিমেটিমিসিস্ (172010960109818) 

৫৩। রক্ত বমন হুইবাঁর পুর্বে বমনেদ্ধেগঃ উদরোদ্ধ প্রদেশে বেদন? 
ন'ড়ী ক্ষীণ ও বদন মলিন হয়, হাঁই উঠে ও রোগী মৃচ্ছ? যায়| কখন 
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কখন ফুস্ফুস্ হইতে রক্ত নির্গত হইতেছে কি পাকস্থলী হইতে উঠিতেছে 
ই্ছা ির্ধা যয করা হুর হয়। কিরূপে নির্দ1রিত করিতে হয় তাহা নিম্সে 

লিখেন হইল । 

হিমপ্টিনিস।. _হিমেটিমিসিস 1 
১| রক্ত উদ্ত্বজল, লালবর্ণ, ফেনব ১ রক্ত কুষ্ণবর্ণ, ও সংযত ক্রিন্ত 

ওক্লেম্ার সহিত মিশ্রিত থাকে । ফেনবৎু নহে, অত্র, ও আহা রীয় 
দ্রব্যাদির, সহিত মিশ্রিত থাকে। 

২। রক্ত উঠিবা'র পূর্বে কাঁশী | ২। পীড়া ঘটিবাঁর পুর্বে অজীর্শত? 
ও শ্লেম্বা নির্ঠত হইতে দেখা যায় $ | ব1 উদরোদ্ধ প্রদেশে বেদনা হুয়। 
ও রক্ত ও শ্লেত্বা 'কএক দিবস ! ৩। মল কুষ্ণবর্ণ ও আলকাতরা'র 

উঠিতে থাকে ও বন্ষঃদশে বেদনা ! ূ স্ায় ছয়| 

বোধ হয়। | 

| 
| 
| 
1 
| 

৫ 

: &৪ ছিমেটিমিনিস্ অনেক কারণে উৎপন্ন হয়। যরুতের পুরাতন 

স্থান, পাকস্থলীতে সামান্ত ব। সাংঘাতিক ক্ষত, অধঃ হুদ্ধমনীয় শাখায় 

রক্ত স্ফোটক, ক্র্ভি বা প্রাতিনিধিবন্ী বুজি, লা; (1০80100 11 017565), 

ইনার প্রধান কারণ বলিয়! গণ্য হয়। ই! ছুই প্রকার | প্রবল এবং 

পুরাতন । শেষোক্ত প্রকার অতি ভয়ঙ্কর । 

৫৫1 চিকিৎসা 1__পীড়া প্রবল হইলে রোনীকে খাইতে দিবে 

না| চিৎ হুইয়। শয়ন করিতে কহিবে | এপিগ্যান্টিয়মে বরফ লাগা- 

ইবে ও বরফ ব1 অক্জক্ত পানীয় দ্রব্যাদি খাইতে দিবে । গ্যালিক এমিড্ ; 
তার্পিণ তৈল) সল্ফিউরিক্ এসিড. ও অহিফেন $ টিংচর ফিল্) লেড ও 

এসিটিক্ এসিড. 3 ফট্কিরি ও মহা দ্রাবক ; ইপিকাকিউয়ান। ; গুহদেশে 
ব্রাঞ্ডি ও বিফটির শিচকাঁরি 1 

কিন্ত রক্ত বমন পুরাতন হুইলে ধাতু অস্র ও বার্ক ॥ কুইনাইন 

ও, লেছ, কাঁচা অণ্ড) কডলিভার অইল্*+ ছুগ্ধের শর; বিফটি 
দিবে | | 
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রত আমাশয়ের কর্কট রোগ 1 (60100) 010110 এরা? 

৫৬ নির্ণয়কারক লক্ষণ 1_যদি এশিখ্যাষ্টিয়ম্ বা হাইপো- 
কণ্ডি, যম প্রদেশে সাতিশয় তীর বিন্ধানবৎ.বেদনা বৌধ হয় ও কোমলতা 

থাকে ও এঁ বেদন। এক স্থানে সংস্থিত হইয়া রছে, এবৎ কোন স্থান 
শক্ত ব1 অর্ধদের হ্যায় বোধ হয়, মুখ দিধী। জল উঠে (কেফি চূর্ণের ূ 
কষ্ণবর্ণ সংযত র-ক্ত হয়) (:01100 01911)0) কিন্তু ইহাতে বেদন৭ 

উপশম হয় না! ও রোগী দিন দিনক্ষীণ ও তাছাঁর বর্ণ মলিন হইতে 
থাকে তাহা হইলে আ'মাশয়ের কর্কট রে।গ জন্মিয়াছে জানিবে। 

; কর্কট রোগ জন্সিলে রোগী ১২ বা! ১৮ মানের মধ্যে প্রাণ- 

ত্যাগী করে| এই রোগ প্রেধঢাবস্থায় ঘটয়! থাকে পাধস্থলীতে এই 
প্ূপ হইলে যক্কৎগ এই পীড়ায় প্রপীড়িত হয় ও পাও রোগ জন্মে। 

সচরাচর পীড়া আরন্ত হইবার পুর্ব মুখ হইতে জল উঠিতে দেখা যায় | 
পাকস্থলীর অন্যান্তাংশ অপেক্ষা! ইহার ছিদ্র দ্বয়ের সচরাচর এই রূপ 

দেখা যায়। যদি ইহার হ্ৃন্িকটবন্তণ ছিদ্রের এই পীড়1 ঘটে তাহ। 
হইলে আহার কালীন আ্ছারীয় দ্রব্যাদি বুককাস্থির পৃষ্ঠ দেশে আটকা!ই- 
তেছে এমত বোধ হয় ও তৎক্ষণাৎ মুখ গহ্বর 'মধ্যে পুঅর্র্বার আঁনিত 

হুয়, ও যদি অধশ্ছিদ্র প্রপীড়িত হর তাহা! হইলে আহারের কিছু সময় 

পরে বেদনা বোধ হয় ও পাকস্থলীর প্রনারণ জন্মে 

৫৮ | কখন কখন পাকস্থলীর কর্কট রোগ কি সামান্য ক্ষত জন্বিয়াছে 

তাঁহ। জ্ঞাত হওয়] স্ুকঠিন হয় | ইহ] স্মরণ রাখিতে হইবে যে কর্কট রোগ 

প্রায় পৈতৃক জনিত হর ও কদাচিৎ ৪” বৎসর বয়সের কমে জন্মে, ও শীত্র 
শীঘ্র বর্ধিত হয় ও ইহাঁতে যে বেদন। সাঁতিশয় ও স্নায়বিক হয় তাহ 

আহারের দ্বার! বর্ধিত ব। কম ব? বমন দ্বার? উপশম হয় না যেমত 

সাঁষান্য ক্ষত্ত হইলে হুইয়। থাকে, ও রক্ত মুখ হইতে নির্থীত হইলে উহ 

অস্প মাত্রায় উঠে ও ক্লষ্চবণের হয়| সাঁমান্ ক্ষত হইলে পাকস্থলীতে 
কৌন অর্কূদ জন্মে না) ও ইহাতে যেরূপ শীর্ণত1 ও বর্ণের মলিনত] ঘটে, 
কর্কট রোগে তদপেক্ষ। বেশী হয়। কর্কট রোগের শেষাবস্থায় নিশ্ব।সে 
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গচা গন্ধ নির্থত হয়। কখন কখন পাকস্থলীর কর্কট রোগে বেদন। 

বা বমন হইতে দেখা যায় ন। কিন্তু রোগী সত্বরে শীর্ণ, মলিন ও বর্গের 
বিরূপ হয়, ক্ষুধামান্দ্য হয় ও এটনিক ডিস্পেপ্সিয়ার লক্ষণ ঘটে | , 

৫৯। চিকিশুসা )--অহিফেন ও বেলেডোঁনখ খাইতে দিখে ব 

মর্ফিয়। ত্বকের নিশ্বে পিচকারি করিয়া দিবে |” অহিফেন দপোঁজিটো- 

রস্ ব্যবহার করা যায়| আয়োডোফরম্ : বিষমথ ও সোডা বা উদ্ভি- 
জ্ঞাত অঙ্গার খাইতে দেওয়া হুয়। বমনোদ্বেগ বা বেদনা উপশমার্থে 

হাইডেশক্লঠরেট, অফ্ এমোনিয়। ব| ক্লোরোফরম্ ব1 ইখখরের আরা 

ব্যবস্থেয় | কডলিন্ভার অইল্্ও এই রোগে দেয়া যাঁয়। 

বাহ প্রয়োগ 1-পাকস্থলীর উপরে মপিনার পুলটিস্ ই ছেক? 
বেলেডোন1 ও অহিফেন ১ হেমলক্ পুলটিস্ ব1 ওয়েট কম্প্রেম্ ব। এটো- 

শিয়। ব। একোনিটিয়! মলম দেওয়া যায় ও রোগীকে হুপ্ধ ছুগ্ধের শর; 

গাধার দুগ্ধ; কাঁচা অণডঃ বিফটি ইত্যাদি খাইতে দেওয়। যাঁয়। পু্িকর 

পখ্যের পিচকারিও দেওয়া যায়| ূ 

গ। পাকস্থলী আয়তনে বদ্ধিত হয় 
পাইলোরসের সংরৃতি (১9০077৩ 0110)6 1৯100) 

৬০। নির্থয়কারক, লক্ষণ 1_যদি এপিখ্যাঞ্টিযম্ প্রদেশে গতি 

ঘ।ত করিলে পাকস্থলী বর্ধিত হইয়।ছে প্রতীয়মান হয়, রোগী তথায় 

জ্বলনবৎ বেদনা বোধ করে, ও অজ্াক্ত ফেনাবৎ ক্ষ্বর্ণের জলের সহিত 

শ্রেক্ম। বমন হয়, ও ইহাতে আণুবীক্ষণিক পরীক্ষায় টকলি ও লার্সিনি দৃষ্ী 

হয়, এবং রোগী শীর্ণ ও মলিন হয় তাহ , হইলে পাইলোঁরমের সংবতি 
ঘটিয়াছে জাঁনিবে। , 

৬১ | পাইলোরসের সংবৰতি অনেক কারণ বশতঃ জন্নিয়! থাকে । 

তথাকার সৌত্রিক বা পৈশিক বিধানোপাদান বর্ধিত হইলে; বা তথায় 
কর্কট রোগ জন্কিলে ব1 ক্ষত কারণ চিহ্ছ (01০৮) পাইলোরলে বা 

দ্বাদশ।স্ুল্যন্থ্ে খাকিলে অধস্ছিদ্রের সংৃতি জন্মে | যেহেতু এই পীড়া 

ভিন্ন ভিন্ন কারণ হইতে উদ্ভূত হয় এজন্য ইহার আন্বপৃর্র্ধিক বিবরণ 
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সকল সময়ে একরূপ হয় না: পিন্ভ পৌঁর্রিক লক্ষণ গুলি অবগড' 
হইতে পারিলে কি কারণ প্রযুক্ত অবরোধ জন্িয়াছে তাহা নির্দিষ্ট হয় । 
সামান্য ক্ষত ও কর্কট রোধে আহারান্তে যেমন বমন হয় ইহাতে 

তেমন হয় ন11 ইহাতে বমন দিবসে একবার বাঁ ছুইবার বাকিছু দিবসণস্তর 

হয়, ও উদ্দুগীর্ণ জলীয় পদার্থ পরিমাণে অনিক, ফেনখবৎ এবৎ অক্রাক্ত হয় 
ও ইহাতে সার্সিনি ও টকলি থাকে। ইহ সচরচর পুরাতন রোগ 

বলিয়৷ গণ্য হয়। কোন কোন সময়ে এপিগ্যাস্টিয়মে আঘাত লাঞ্ষিলে 

ইহ জন্টিয়1 খাঁকে। | 
৩২| উদর সচরাচর স্ফীত এবং ইহার উপরিস্থিত শির1 সু প্রসা- 

রিড, হয়, এবং কখন কখন উদর প্রাচীরের মধ্য দিয়! প্রধারিত পাকাশয়ের 
গতিবিধি দেখা যায়] কখন কথন স্থুলতর পাইলে রস্ কঠিন অর্র্দের 

ন্যায় বোধ হয়, কিন্তু ইহা এপিগ্যাঞ্টিয়ম্ প্রদেশে দৃষট হয় না, যেহেতু 
ইহা প্র'রিত প।কাশয়ের ভাঁরের দ্বার। স্থানান্তরিত হুইয়! হাইপো- 
গ্যাঞ্টি,ক বা ইন্শুইন+ল্ প্রদেশে প্রতীয়মান হইতে পরে । কোন কোন 
সময়ে আমশয়ের প্রসার অকম্মীৎ ঘটতে দেখা গিয়াছে, ও ইহাতে 

লক্ষণ গুলি পুবতন হইলে যেরূপ হয় তদ্রপও হুইয়। থাকে। 

পিপি ৬০টি এ 
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অস্ত্রের ও অস্ত্রাবরক বিল্লীর পীড়।- নিদান ও চিকিৎসা । 
১৭ যে সমস্ত পীড়া অস্ত্রের ও অস্ত্রাবরক ঝিন্ীর প্রধান ব্যাধি বলির! 

পরিগণিত হয় তাহ নিশ্ত্রে লিখিত হুইল, যখ1১ পেরিটোনাইনটিস্ 
(1১77197716৯) অর্থাৎ অস্ত্রাবরক ঝিল্লীর প্রদাহ ॥ এন্টেরাইটিস. (727১66- 

10৯) অর্থাৎ অস্ত্রের স্থনিক প্রদাহ ঃ কু জ্ের (১৮72711 [সি 

111৮5) প্রদাছ (110110)0017117)) 5 বা ক্ষত (010৮2101057) 5 আকস্কাবরোধ 

(11)11155113506]115%) ইণ্ট মনলযেপ্মন্ ব। ফ্ান্গিউল্সন্( ১1727):5101574707) % 

অন্ত্রের সবতি (১176101৮৮)  আমাশর (1)-4০710৭৮) গু'সজ্জের সাংঘা- 

তিক (01110772171) বা গুটিজনক পীড়া [ [0 বশযাযা ])1টলি |, 

একিউট পেরিটোনাইটিস্ (.১৩71১ 1১৮16১))013১) | 

২। অন্রীবরক বিল্লীর (7১416523২07) প্রবল, প্রদাহ ঘটিলে উহ 
অস্বচ্ছ, আরক্ত ও কোমল, অস্ত্র স্বপ্প বা অধিক পরিমাণে সংযুক্ত ও 

লনীক দ্বার! আরত হয়, এবং উদর গহ্বর মধ্যে এবং প্রকার মলিন জল 

ব1 পুয় অবশ্থিতি করে । উহার পুরাতন শ্রদাহে সমস্ত উদর গর 
মধান্ছিত অন্তঃকে'ষ্ট একত্রে সংযুক্ত হইর। যায় এবং পুর মন্ত্রের (4917) 

ভাজের মধ্যে থাকে বা "প্রদাহ জ্ানিক হয় এবং কৌন ন কোন যন্থ 
উদর প্রাচীর ব1 সৃন্নিকটস্থ,যন্দ্রের সহিত সংযুক্ত হইয়া যার! আুবীক্ষ 

গিক পরীক্ষার অন্তান্ত মাস্তক ঝিল্লীর (১7১০১ 71১5317217০) যে কপ 

ঘটিতে দেখ! যায় ইহাতেও নেই রূপ 1 
৩। এই পীড়ার প্রথমাবস্থায় জ্বর হয়, অস্ত্রের পেশিক আবরক পক্ষা- 

খাত যুক্ত হয়, স্তর অস্ত্র বাম্পদ্বারখম্কীড় ও উদর-বক্ষঃ বাবধারক পেশী 
(17819717508) উদ্ধ দিকে উত্তোলিভ' হয় এবং নিশ্বাস প্রশ্বসে ব্যতিক্রম 

জন্মে । পীড়া! আরোণথ্য হইবার হইলে সংফোথ দ্বার। এক প্রকার 

ছিদ্রের হ্যায় নিশ্বিত হইতে পারে যাহার মধ্যে অস্ত্রের কিয়দংশ জড়িত 

হইলে (ফ্ট্যান্খিউলেট) অবরোধ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা খ।কিগা 
যায়। ইহ অনেক্ কারণ হইতে উদ্ভুত হয়| অন্তান্ত মাস্ক ঝিল্লীর 
প্রদাহ ইহাতে বিশ্তুত হইলে, পাকাঁশয়ের ব। অস্ত্র পার ক্ষ 
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প্রযুক্ত অক্্রীবরক ঝিলী গহ্বরে নিক্ষিগু হইলে এবং উদরে অস্ত্রোপচার 
ঘটিলে বা আঘাত ল1খিলে এই পাড়া জশ্কিতে পারে | ইহ] ব্রাইট1থ) 

ব্যাঁধের, সপুয় রক্ত প্রদাহের !১)51))19) বা ক্ষয়কাশ রোগের আনুসঙ্গিক 

হুইয়! খাকে। 

৪ | ক্রনিক পেরিটোনাইটিস (01)01)10 1১০11010115) 

পুরাতন পেরিটোনাইটিন্ গুটি বা কর্কট রোগ হইতে উদ্ভূত হয়। মাক 
ঝিলীর, নিষ্ষে গুটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানার ন্যায় জঞ্চিত হয়, আন্ত্র সংযুক্ত এবং 
কখন কখন শ্ৈশ্মিক 'ঝিলীর ক্ষত ও মল স্ফোটক উৎপাদিত হয় 

পাঁকাশয়ের শ্লৈশ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ কাঁরণ যে রূপ বিষ্তি জন্মে ক্ষপ্রান্ের 

ও নেই রূপ হইয়া! থাকে । হৃৎপিণ্ডের বা যরুতের পীড়া ঘটিলে ঝিল্লীর 

রক্তাঁধিক্য ঘটে । প্রদাহ ঘটলে শ্লৈশ্মিক ঝিললী কোমল, আঁরক্ত ও ঘন- 

শ্লেশ্মা দ্বার] অরত 'হয়, কিন্তু পুরাতন হইলে ইহ] স্বাভাবিক অপেক্ষা 

কপিশ, ঘন। চিম্স) ও শক্ত হয়| প্রবল পরদ।হে আখণুবীক্ষা্ণিক পরীক্ষায় 
দেখিতে পাঁওয়। যাঁয় যে রক্তবহ। নাড়ীর রক্তাধিক্য, লিউবারকেন্ নলী 
গুলি (0)05 0140) এা07) কোষ ও দানাময় পদার্থ দ্বার। অবকদ্ধ, 

অমমবেত গ্রন্থি শুলি (39116275 $101৯) স্টীড, এবং ভিলা ই দাঁনময় 

কখন কখন ব] হৃষট ব1 একেবাঁরে নষ্ট হইয়াছে | সকল শ্লৈন্মিক বিল্লীর 

প্রদহে অনমবেত, গ্রস্থি স্ফীত হয় | ফলিকেল্সের চতুষ্পা শবস্থ রক্তবহ! 
নাঁড়ী প্রনারিত ও ইচ্ছার মধ্যস্থিত কৌষ গুলি সংখ্যায় বেশী হয়, 

সুতরাং ইহাদের অঃয়তন বর্দিত হয়। ক্ষরকাঁশ ও টাইফইড় জ্বরে 

অন্ত্রের অর্থাৎ পেয়শরস্ প্য।চেম ও অসমবেত গ্রন্থির ক্ষত জন্মে । 
স্বরে কখন কখন অস্ত্র বিদারিত হয় কিন্তু ক্ষয়কীঁশে ঘটিতে দেখ' 

যায় না। | 

৫| হৃৎপিণ্ডের, ফুল্ফ,সের ব। যরুতের পীড়া, শৈত্য বা আর্ড বায়ু, 

(বন, অপরিপাচ্য আহারের, বিকৃত পিত্ডের বা অন্যান্য নিঃ শ্রবণের 

(যাহ? অস্ত্র মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়) উত্তেজন, ইণ্টেস্টিন।ল. ক্যাটার রোগের 

যূল কারণ। অন্তরের প্রদাঙ্থ বা ক্ষত হইলে মেজেন্টেরিক্ গ্রন্থির 

পীনদ! ঘটে । | 
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৬। এপণ্টেরাইটিন. (15,510) অস্ত্রের কৌন .স্থানের সমস্ত 
আবুরক প্রদ।/হিত হইলে এপ্টেরাইটিস্ নামে অভিছিত হয় | মৃত্যুর পর 

দেখিতে পাঁওয়া য।য় যে অংক্রা-্ত স্থানের পৈশিক আবরকের পক্ষঃঘাঁত, 
প্রযুক্ত প্রসারণ জন্বিয়াছে+ ইহার উপরিস্থিত পেরিটোনিয়ম্ প্রদ হিয়ুক্ত; 

সন্পিকটন্থু অস্ত্রের সছিত সংক্ত, ও শ্লৈশ্মিক 'ঝিলীর দাঁতিশয় রক্তাপিক্য 
ও শ্লেম্ষার দ্বারা আবরত হইয়াছে । 

৭ | ইপ্টমসনেপ্সন্ (11)105501500)002)- ইহ? ঘটিলে 

অন্ত্রের কিয়দংশ ইহার নিন্বস্থিত অন্ত্রের মধ্যে আবদ্ধ হয় | সচর [চর 

ইলিরম্ পিকমের মধ্যে ও ইহ1 কেণলনের মধ্যে থাকিয়া! থাকে৷ মন্তিক্ 

পীড়া বশতঃ রোগীর মৃত্যু ঘটলে এই পীড়ার কিছু অনুরূপ দেখিতে 
পাওয়া যায়| ইহ1 মৃত্যুর কিছু পূর্বেই ঘর্টিয়া থাঁকে। শৈশবাবস্থায় 
ইহার সংঘাতিক অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়| এরপ নির্িত অর্ধদের 

পেরিটোনিয়ম্ দিকস্থ উপরিভাগ প্রদ হযুক্ত হয়। ইহু'কে কর্তন করিলে 
ইহার মধ্যস্থিত অন্ধ কন্বর্ণের হয় ও পচিয়! যায়| কখন কখন ইহ? 
বিশ্লিত হয় ও মলেরসহিিত নির্ণত হইয়া থাকে। 

৮| অন্্রাবরোধ অনেক কারণ হইতে উদ্ভূত হয়, যখা ) অর্ধদের 
পেষণ দ্বার] সংবতি জন্নিলে চা অস্ত্র কোন স্থানে মুচড়িয়। গেলে, বা 

পুর্ধবেকীর পেবিটোনাইটিস্ বশতঃ অস্ত্র জড়িত হইলে অস্ত্রাবরোধ ঘটিকা 
থাকে। ইন্টারুন্তা'ল্ ফট্যান্শিউলেসন্ ঘটিলে প্রায় ইলিয়মের নিম্নাংশের 

ও সংবতি জন্বিলে প্রায় বদ্ধান্সের হয় | 

৯। সিকমের প্রদীহ (17000190910 00070 02১00010)- 

ইস1 হইলে ইছাঁকে দসিক'ইচীস, কুছে টিকে ভিতি অংশের শৈম্মিক 

ঝিল্লীর যে রূপ বিকৃতি জন্বে রদ্ধান্ত্রের ও সেই রূপ ঘটে.| অন্য'ন্য অস্তঃ 

কোচ্ঠের পীড়া বশভঃ রোগীর মৃত্যু ঘটিলে অন্ত্রের পুরাতন ক্ষত দুষ্ট * 

হয়। ্ 
১০। আমাশয় রোগ (1)550000১)--এই পীড়া জন্মিবাঁর 

পৃর্ধে সচরচর আন্তের অমৃষবেত শ্রাস্থি গ্রদ|হিত, ক্ষতযুক্ত ও পরে.নষ্ট 
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হয়) আভ্যন্তরিক ভাগে: শ্ৈস্মক ঝিল্লী আরক্তঃ ঘন শু কৌঁমল এবং 

পুয়ব্ৎ ললেম্যাদ্ব'র। জ:বুত হুইয়। থাকে | 

১১1 কৌন কোন নিদানবেত্তীর1 বলেন যে আমাশয় ঘটবার.পূর্বের 
অস্্রেরক্যধটার্যাল প্রদাহ ঘটে, এবং এই উত্তেজিত ব্ৈক্মিক ঝিল্লীর সহিত 
মল ঠেকিয়! থ।কিলে এ ঝিল্লী পচিয়। পরিশেম খসিয়। পড়ে। উষ্ণ প্রধান 

দেশে রোগীর পুরাতন আমাশয় পীড়া কর্তৃক মৃত্যু ঘটিলে দেখিতে 

পাওয়1 যাঁয় যে অস্ত্রের আবরক সমূহ দৃঢ় ও ঘন এবং স্সম্মিক বিল্পী 
ক্ষত প্রযুক্ত নষ্ট হইয়াছে / কিন্ত অ।রেগ্য হইলে প্রায় কোষ্ঠাবরেধের 

কথ। বলিয়! থাকে যেহেতু অস্ত্রের আয়তন ক্ষত।রোঁগ্চে প্রযুক্ত সঙ্ক, চিত 

হয়| কখন কখন কে'লন খণ্ডের ডিফ খিরিটিক্ প্রদ।'হু ঘটে, এই রূপ 
হইলে উর শ্রৈম্মিক ঝিল্লীর উপরে এক প্রকার লদীক। পর্দা জন্গিয়।, 

থ!কে এবং ইহার অভ্যন্তর ভাগের এক প্রকার অন্তরূপ নিশ্মিত হয়| , 

১২। পেরিটিকলাইটিস্ (1১711)1)110)--িকমের সম্মিকটস্থ 

কনেক্টিভ্ টিস্ুর প্রনাহ ঘটিলে পেরিটিফ লাইটিম্ কহে। ইহ! সচরাঁচর 

এপেন্ডিক্ন হইতে স্থত্রপাত হয়| এপেগ্রিকৃন ক্ষত প্রযুক্ত ব। উহ্নার 

মধ্যে পি উৎপাদিত হওত উহ বিদারিত হইলে এই রোধ জশে। 

এই পরিগুগুলি প্রায় ফসফেট্ ও কার্কনেট,অফ লাইম উপাদানে নির্মিত। 

এপেগডিকৃন বিদারিত হইলে সচরাচর পেরিটোনাইটিস্ ঘটিয়। থাকে | 

১৩। অন্ত্রের সংরৃতি (১০:০০:০)- ইহা! ক্কুদ্র বা বহুৎ অস্ক্বে 

ঘটিতে পারে | ইহ! সচরাঁচর কর্কট রোশী হইতে উৎপাদিত হয়ঃ ও 
এই রেখগ প্রথমে অস্ত্রের শ্ৈক্মিক পর্দার নিম্বে অধিষ্ঠান করে | 

অস্ত্রের সংবৰৃতি প্রায় রেইমে বা কৌলনের মিশ্মইড ফেকৃনরে 
ঘটির1 থাকে । কখন কখন ইহ? বিস্তৃত ক্ষত হুইতেও জন্বে। 

১৪। অস্স্রের €&টি পীড়। (101)9700011৮ 27006109773 01 0100 

11100561171 01771) _ ই! প্রার সচরাচর ঘটে 1 ক্ষয়কাশ রোগ বশতঃ 

মৃত্যু ঘটিলে অস্ত্রে এই রূপ ক্ষত দৃষ্ হয়| গুটি প্রথমে অসমবেত গ্রস্থিতে 
ও পেয়ার্স প্ণাচেসে উৎপন্ন হয় | এ রূপ হুইলে আক্রান্ত গ্রন্থি কোমল 
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হয় ৪ উহ।ভে ক্ষত জন্মে | নচরাচর ক্ষুব্রান্তের নিন শের এই রূপ হয় 
ও কো'লনের প্রথমাংশও ইছাঁতে প্রপীড়িত হইয়" পড়ে। অণুবীক্ষণ 

যন্ত্রদ্ধার1 দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে ক্ষুদ্র কু ধমনীদিগ্োর ব্মহ্যা”, 

বরক পর্দার উপরে মিলিয়!রি গুটি জন্মিরাছে | অনেকে বলেন ধে ধমনী 

দিশের প্রাচীরে হ& সন্সিকটস্থ লমীকাময় বিধানোপাঁদানে গথমে গুটি 
সঞ্চিত. হয়| 

১৫1 যে সকল লক্ষণ দ্বার] অন্ত্রের বা অস্ত্রবরক ঝিল্লীর পীড়া বলিয়। 
সন্দেহ হয়, তাঁহ। সকলের অবগত হওয়? অবশ্ঠাক | অস্্রীবরক ঝিল্লীর 

কৌন স্থানে বেদন| বা কৌমলত1,উদরাধাঁন, বমন, কেষ্ঠবদ্ধ, উদরাঁময় 

এবং মলে রক্ত বা শ্লেম্মা থাঁকিলে উপরি উক্ত পীড়া ঘটিয়াছে'জ)নিবে | 
এজন্য প্রত্যেক রোগীর আন্তরিক কাধ্যগুলি কি রূপ হয় তাহ1 বিশেষ 

করিয়া! দেখিবে | রোগী কোষ্ঠ বদ্ধ বা উদরাময়ের কথ] বলিলে তাহ। 
যখার্থ কি ন1জান। উচিত, কেনন1! কেন কোন ব্যক্তির সুস্থ বন্থাতেও 
তিন ব্1ছুই দিবস অন্তর ব1দিবসের মধ্যে একবার ব1 ক'হ:রও দিবসে 
ছুই বাতিন বার মল নির্গত হয়। কৌঁক্টবদ্ধ হইয়। দীর্ঘকাল থাকিলে অস্ত্ের 

কোলন খণ্ডের স্থানে স্থানে কিন স্টীতি জন্মে যাহ? অর্র্বদ বলিয়] মনে 

হইতে পারে | এরূপ মিকম্ ৰা সচরাচর দিগ্মইড. ফেক্মরে ঘটিতে 

দেখাযীয়। এই ক্লৃতিম' অর্ধ,দ হাত দিয়া স্থান! স্তর করিতে পারা যাক 

ইহ! কোমল বে।ধ হয়, ও চাঁপিলে রোগী বেদন] অনুভব করে ন]। 
রোগীর উদরাময় থাকিলে মল বিশেব করিয়। পরীক্ষ1 করিবে, কেননা 

কোষ্টবদ্ধ প্রযুক্ত মময়ে সময়ে অন্প পরিমণণে মল নির্ঘত হইলে অনেকে 

উহ্!কে উদরাময় পীড়া বলিয়! গণ্য করে! 

অস্ত্রে বা অস্ত্রাবরক বিল্লীর গুবল রোগ । 
১৬| আ্ত্রের বা অস্ত্রীবরক ঝিল্লীর পীড়া হইলে উহ ইদানিন্তন (4০8১) 

কি অধিক দিবম (017700০) হুইতে হইয়াছে তাহা প্রথমে জাঁনিবে। 

শবল ব। পুরণতন,হইলে যে যে মত ব্যবস্থা! নিম্নে লিখিত হইয়াছে সেই 

মেই মত করিবে । যদি বেদন। ন। থাকে, বা যদি সামান্/ কামড়ানের 
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মতন বোঁপ হয় ত।হ1 হইলে এদিয়াটিক বিহ্বচিকী, মামান্ত বিস্বচিকা ব' 

প্রবদ উদর!ময় ঘটিয়াছে জীনিবে | ূ 

4৭ সচরাচর যে কয়েকটী রে।গ প্রবল বলিয়। গণ্য হয় তন্মধ্যে কোন 

কোঁনীতে বেদন। সাতিশয় কষ্টকর গ কোন কোঁনটীতে বেদন 

কিছুমাত্র থাকে ন।, কেবল' রোগী সময়ে ঠাময়ে পেটের কামড় বোধ 

করে। যদি বেদন1 অতিশয় হুর, তাহ! হইলে উহ? অনবচ্ছিন্ন অবস্থিতি 

করে ব। উহা সময়ে সময়ে প্রকাণ পায় বা সময়ে সময়ে বর্ষিত হয় 

ব1 রোঁশীর পূর্বে এ রূপ ঘটিয়! ছিল কিন) তাহ1 বিশেষ করিয়' 
দেখিবে । রোগী অত্যন্ত বেদন। অনুভব করিলে উদরের কৌন স্থানে 
'কোমলতা দৃষউ হয় কি না তাহ! দেখ! উচিত। কোন কোন অবস্থায় 

উদরে ঈষৎ হস্তের পেষণ রোশীর পক্ষে অস্যনীয় হয় ও কোন অব- 

স্বায় সজোরে না চাপিলে এ রূপ হয় না। ৃ 

ক। 'সীড়া অকস্মাৎ উদ্ভূত হয় ও বেদনা সাতিশয় 
কষ্টকর হয়। 

১৮| নিম্বলিখত কএকটী পীড়!য় যথ। অন্দ্রের বা অস্ত্রাবরক ঝিল্লীর 

প্রদাহ, শুল বেদন1, অন্ত্রীবরোধ ও আমাশয় রোগে এবং পিত্ত ও মুত্র 

খ্রিলার নিঃনরণকালে রোগী অত্যন্ত বেদন। অনুভব করে | 

অ। প্রবল অন্্রাবরক বঝিল্লীর প্রদাহ তর 1১070101)0015) 

১৯। নির্ণয়কারক লক্ষণ )_উদরে অনবচ্ছিন্, কঠিন বিস্তৃত 

বেদন! বোধ হয় ও উহ! মাতিশয় কোমল হয়। উদরাধ্া।ন জন্মে | শ্বাস 

প্রশ্বীন ড্রত এমন কি এক এক মিনিটে ৪০ ব। ৬০ বার হুইয়? খাকে। 
(রোগী চীত হুইয়। শয়ন করে ও জানুদ্বয় উন্খিত করিয়। রাঁখে, সদাসর্ধদ। 

বমন হয় ও. কোষ্ঠ বদ্ধথাকে! জিহ্বা অপরিষ্ষার, তৃষ্, ত্বক শুক ও 

উত্তপ্ত, ক্ষুধামান্দ্যও নাড়ী ভ্ত ও স্ুত্রবৎ ছয়। 

২০| পীড়া ঘটিবার পুর্কধে কখন কখন কম্পন হয় ও উদরের কেন 
কৌন অং্শোস্থায়ী বেদন। থাকে পরে সমস্ত দরে ভড়িয়। পড়ে । কখন 
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কখন পীড়ার প্রথম স্থত্রে প্রজ্রাব করণে যন্ত্রণা বোধ হয়|. কোন 

কোন্ সময়ে বক্ষঃ পরীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা শুনিলে গুদাহিত স্থানে ঘর্ষণ 

শাক আত হয়| মৃতুবকালে মুখ বিবর্ণিত, নাড়ী টর্ব্বল, ত্বক শীতল ও 

ঘর্মীক্ত এবং অনবচ্ছিন্ন হিক্ী হইতে থাকে । উদরে কোন শ্রকাঁর 

আঘাত,শী ভলতা, স্থতিকা ভূর (00771%2] 9৮০7), পাকস্থলী বা অস্ত্রের 

| বিদারণ ও বক্কক পীড়া, এই রোগের মূল কারণ বলিতে হইবে । অক্ত্ 

বা পা;স্লী বিদারিত হইলে রোগী অকম্মাৎ বেদনা বোধ করে, মুস্ছ৭ 
যা, নাউডী জ্রুও শক্ষাণ হয়, বমনেচ্ছা ব। বমন হয়, ত্বক শীতল ও 

« ঘ্বশ্ম যুক্ত* হয়, এবৎ মুখ দেখিলে রেগী যে সাতিশর যজ্রণ! 

রিতেছে এমভ প্রকাশ পায়। বিদারণ হইবার পুরে রোগীর 
ক রাময়, আহার'ন্তে বেদন| এব আমাশয় ও অন্ধ ক্ষত যুক্ত 

৮ এমত লক্ষণ অঙো প্রকশ পায়। ূ 

গবল অন্সাবরক কি্ী প্রদ।হ ঘটিলে মৃত্রাশরের প্রদাহ, উদরস্থ 
পেশীর বভ রোগ, হিক্টিক্িয়া, আন্ধের প্রদ:হ বা শ্যুল বেদল। বলিয়খ মনে 

হয়| ও ₹,প বিভিন্ন করিডে হর তাছ। নিম্বে লিখিত হুছল | মৃত্রাঁশয় 

গাদাহত হলে কেবল মুত্রাশ/য়ের উপর বেদন) থাকে ও ভাঁহা শল। 

দ্বার। ন্রিিহয়। উদরস্থ পেশী বাহ রে।গ গ্রস্ত হইলে 'কেবল অঙ্গচাল- 
নয় অতিশয় যন্ত্রণা হয় | ন্বপ্প গ্রোষণে যে রূপ বেশী কৌমলতা! বোধ হয় 

সজেরে চ।পিলেও দেই রপ হইয়! থ!কে, জর থাকে না, নাঁড়ী দ্রুতগ্ী- 
মিনী হইতে দেখা যায় ন] ৪ অন্নাধরক বিল্লী প্রদাহের ন্যায় রোগী 

কট বোধ করে না| হিক্টিরিয়। রোগে বেদনী স্ব্পই হয়, নাঁড়ী 
দ্রুত হয় ন! গু বমন হইতে দেখা যায় না! কখন কখন যকত আমাশয়, 

জর!য়ু, ৪ অন্যান্য *উদরস্থ অন্তকে'ক্টের উপরিস্থিত পেরিটোনিয়ম্ 
(1১119101010) প্রদাহ যুক্ত হইতে দেখা ঘাঁয়, এ রূপ হইলে আ'ক্রাস্ত 

স্থানেই বেদন। অবস্িতি করে, ও জ্বর স্মস্পই ছয়। রৃঁ ্ 

২২। চি.কৎুস1 1 --অহিফেন; অছিফেন ও একোনাইট; অহিফেন 

ও বেলেডোন1 এই. সমস্ত ষধব্যবস্থ্ে় | ' উদরের উপর পোস্ত টেডির 

ছেক; বেলেডেবন! ও অহিফেন মালিস করিয়া পরে গরম জলের ছেক 
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হেমূলক্ ও মদিনার পুলটিস্ ) তারপিন তৈলের ফুপ্ল ও জলোধকা ব্যব- 
হন করিতে পারাণযায়। অন্ত্রের কোলন খণ্ডে বা সরলখন্ত্রে মল সঞ্চিত 

থাকিলে সীবখন গরম জলে দ্রব করিয়ণ পিচ.কারী দিতে পারা যায় | 

পথ্য 1_ প্রথমে রোগীকে ছুগ্ধ ও জল, হুপ্ধ ও এরেখকট, বিষ্টি 

চ, বরফ, কিম্বা যবের মগ্ড দিবে | নিস্তেজ ইইয়? পড়িলে এসেন্স অফ. 

বিফ, ত্র্য'তি। এরোমেটিক ম্পিরিট অফ. এমোনিয়ণ, স্পিরিট, অফ 

ইথার, ব্র্যাণ্ডি ও অণ্ড মিশিত করিয়া] দিবে! রোগীকে শয্যা হইতে 
উঠিতে দিবে না রোগীর শয়ন করিবার ঘরের বায়ু গরম ও নির্মল 
রাখিবে | * ট | 

রান্ত মোক্ষণ, বেলেস্তার1, ক্যালমেল্ ও অহিফেন, টাটার. এমেটিক্, 

তাঅকুটের পিচকারি বা মার কিন্ দেশীয় হেলিবোর কখন কখন ব্যবহৃ 

হুইয়! থাকে । পু 

» আ। অস্ত্রের প্রদাহ _1157)150৯) 

২৩। নির্ণয়কারক লক্ষণ |_উদরের মধ্যে এক স্থণনে বেদন। 
থাকে ও তাহ1 চাপিলে বেশী হইয়া! উঠে। বমনেচ্ছ! বমন, কোষ্ঠ 
বন্ধ, নাঁড়ী দ্রুত ও কঠিন পরে স্থত্রবৎ, ভূৃষ্ক1»স্বক শু ও উত্তপ্ত এবং 
ক্ষুধীমান্দ্য হয়। রোগী চিত হইয়। শয়ন করে ও জানুদ্বয় উদ্িত:করিয়] 
রাখে | উদশীর্ণ পদ'র্থ অত্যন্ত দূর্গন্ধ যুক্ত হয়| 

২৪| পীড়া আ'রম্ত হইবার পুর্বে এক প্রকার শুল বেদনার ন্যায় 
সাতিশয় ও ক্ষণবিলুগ্ত বেদন) উপস্থিত হয়, পরে এই রোগ জন্মে। 

২৫ | অস্ত্রের আভ্যন্তরিক রোধ (17769705] 91071018007) অস্ত্রবন্ধি 

(32718), মল সঞ্চয়, বা অপরিপাচ্য আহার এই রোগের মূল কাঁরণ 
বলিতে হুইবে | এই পীড়া ঘটিলে প্রবল পেরিটোনা ইটিস ২ শূল বেদন, 
বা অন্ত্রাবরোধ বলিয়া! মনে হয়| কিরূপে বিভিন্ন করিতে হয় তাহ! 
নিম্নে লিখিত হইল | 

২১| প্রবল পেরিটোনাইটিস্ হইতে ইহার এই প্রভেদ যে ইহাতে 
বেদন। এক স্থানে বিশেষতঃ নাভিদেশের সন্নিকটে সংস্থিত থাকে, এবং 



[ ২১৯ ] 

অপর।পর লক্ষণ অতিশয় কঠিন ও ভয়ানক হয় না| শুল বেদনা হইতে 
ইহার এই বিভিন্নত1 যে ইহাতে পেট চাঁপিলে কোঁমল*বোধ, নাঁড়ী ভরত 

ও জ্বর হয় এবং রোগী নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এস্টেরাইটিস' রেগে পীড়ার 
প্রথমাবন্ছ। হইতে যে রূপ বেদনা! ও কোঁমলত4 থাঁকে, ও ইহা যেমত শীত্ব 

শীত্ব বর্ধিত হয় অস্ত্রাবরোধে তদ্রুপ ঘাটতে দেখা যাঁয় ন1| 

যেহেতু এণ্টেরাইটিস্ পীড়ায় কোন্ঠ বদ্ধ খাঁকে এজন্য ছার্নিয়! 

আছে কি না বিশেষ করিয়। দেখিবে কেনন। অস্ত্রাবরোধ হইলে উপরি- 

উক্ত লক্ষণ ঘটে | কখন কখন আন্তের প্রদঁহ পীড়।য় উদরস্থ হদ্ধম- 

নীতে বর্ধিত স্পন্দনূ প্রতীয়মান হয়। | 

২৭। চিকিৎসা 1__রোঁগীকে শয্য। হইতে উঠিতে দিবে নী] অঙ্ি- 
ফেন ও বেলেডোন1+) একোনাঁইট্» ক্যালমেল ; বরফ ; শরম জলের পিচ- 

কারি 7 ব্রথ বিফুটি ং এরোকট ? যবের জল 9 জুগ্ধী? এই সমস্ত দিতে পার! 
যায়| উদরের উপর মদিন?র পুল্টিন 3 বেলেডোন। ও অহিফেন মালিস; 

তার্পিণ তৈলের স্ট,পস $ সর্ধপ পলস্তার! বা বেলেম্ডার! ব্যবহৃত হয় [ 
রোগী নিস্তেজ হইলে এমোনিয়। ও ইথর : ব্রাণ্ডি অণ্ড ও অহিফেন ব' 

ব্রাণ্ডে ও ইথাঁর দিতে পার যাঁয়। পীড়| উপশম কালে এমোনিয়? ও বার্ক; 

কড়লিভ!র অইল ফিল ও ন!রিকেল তৈল; ফিল ও গ্লিসিরিন্? ফসফেট 

অফ. আঁয়রণং মাংমের ঝোল ।ছুপ্ধ ও কাঁচা অণু দিবে। 

ই। শূল বেদনা (০1) : 
২৮ নির্ণয়কারক লক্ষণ 1- ইহাতে বেদনা সাতিশয় হয় কিন্ত 

অনবচ্ছিন্ন থাকে না অকম্মীৎ ঘটে এবং নাভি দেশের সন্নিকটেই কেবল 

প্রতীয়মান হয়| উদর চাঁপিলে কোমল" বোধ হয় ন1। পিত্ত বা' শ্লেম্ম। 

বনন হয়| কোষ্ঠ বদ্ধ থকে এবং নাড়ীর স্পন্দনের ব্যতিক্রম ঘটে নখ | 

ত্বক উত্তপ্ত ব1 উদরস্থ ধমনীতে স্পন্দন বর্ধিত হয় না| রোগী চিৎকার 

করে ও শয্যায় গড়াইতে থাকে ও বেদন1 নিবারণ করিবার জন্ত পেট 
চাঁপিয়। থাঁকে। 

*২৯ | অনেকেই(বিশেষতঃ যাহাঁদিগে'র কৌঁচ্ঠ পরিফীর না হয়) এই 

পীড়ায় প্রপীড়িত হয়| শীশক ধাতু দ্বারা শরীর বিষাক্ত হইলেও এই 
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পীড়া! জল্গাইতে পারে | এই রূপ হইলে ম।ডির উপর একটা নল ধ্দের 
রেখ] দেখিতে পওয়? যায়। 

৪৩০1 এই পীড়া পেরিটোনাইটিস্, অন্বাবরে।ধ+ পিত্ত বাঁ মুত্র শিল? 
ডর্স।ল্ নায়, শল, বা অস্ত্র বদ্ধি বলয়! মনে হর +কি রূপে প্রামভদ 

করিতে হয় ভাহা নিন্মে লিখিত হুইল 
৩১। পেরিটে*নাইটিস হইতে ইহার এই প্রভেদ যে ইহ'তে পেট 

চাঁশিলে বেদনা! বোধ হয় না,জ্বর হয় না, পেটের এক স্থানে বেদনা করে 

ও রোগী নিস্তেজ হুইয়। পড়ে না| পিন্তশিলা হইতে ইহণর এই প্রভেদ 

যে পিত্তশিল! কক বেদন। অকস্মাৎ উদ্ভূত ৪ অকস্ম!ৎ শেব হয়, 

পিত্ত প্াালীর সন্নিকটে বেদন) করে, ও ইহাতে যেমত বমন ভয়ানক, ও 

উদ্দগীর্ণ পদার্থ যেমত বেশী অস্গাক্ত হয় শুল বেদন!য় তদ্রুপ হয় না, আর 

ইহাতে পরে পীগু.জশ্গে। মৃত্রশিলা হইতে ইহার এই প্রভেদ যে মুত্র 

শিলায় পৃষ্ঠে, উকদেশে, গু অগুকৌধে বেদন1'বোধ হয়, গরআীব করিতে 

সর্র্বদখ ইচ্ছ" হয়ঃ মুত্র অপ্প, ঘের রক্তবর্ণ, সচর।চর রক্ত হিশ্রিত দেখা। 

বায় ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল। পুর্বে প্রজার দ্বার" নির্ধত হইয়'ছিল তাহা 

জিজ্ঞ'ন। কিলো জানাতে পারাযায়। সায় শূল কখন কখন শুল বেদন। 

বলিক়্] ভ্রন ছয়। কিল্ুন্া় রর, শু[ুল 'চাচরাঁচর স্লীয়র গাতিক্রামে বেদনা 

(বোধ হয় ও শরটরের অর্ধ-ক্গের মধ্যে উহ! অবরস্থতি করে। শুল বেদন। 

ঘটিলে কখন কখন অস্রদ্ধি বলিয়! মনে হয় কিস্ত শেবোক্ত পীডায় নোদনং 

কদাচিৎ স:তিণয় হয়। শুল বেদন। ঘর্টিলে অস্ত্ররদ্ধি যে যে স্থ।নে ঘটে 

তাহ বিশেষ করিয়া পরীক্ষ। বরিবে। 

চিকিতসা 11 তাজ ভি বশ £ ঘটিলে ও তৎসঙ্গে উদর।ধ্যান 

থাকিলে, বমন, কে!ছ্চ পরিক্ক'র ও গুহ্যদ্বার হইতে বায়ু নিঃসরণ হইলে 

উপশম হইতে পারে। দুঘিত নিঃআবণ (৯৫701197) বা মল সঞ্চয় 

কর্তৃক হইলে ব্রাপ্ডি গরম জলে মিশ্রিত করিয়া দিলে ও এরগু তৈল 

মেবন করাইলে উপকীর দর্শাইতে পারে | হিফ্টিরিয়?, বাতরোগ, 

শীতলত! বা ভঙ্ প্রায়ক্ত হইলে আক্ষেপ নিবারক' ওষধ যথ1 ইথখর, 
কেরে ফরম) পেলেতডোন+, আহিফেন ও ছেক দ্বারা উপশম হয়। 
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৩৩। তা শৃল লক্ষণ ।-ইহাতে অকল্মাএ পেট বেদনা করে, 

পেষণু দ্বারা বেদন1 অধিক হয, বমনেচ্ছা ও বমন ঘটে | মল বদ্ধ 

হয় ন11 বর্ণ মলিন, চক্ষু শীগ্বরে পতিত হয় এবং মাড়ির উপর' একটী 
নীলবণের রেখ] দেখা যায়| . 

৩৪। চিকিতসা 1 _মলফেট অফ ম্য'গৃনিপিয়] ও মহাদ্রাবক : সল- 

ক্কেট অফ. মেডা ও মহাঁদ্রোবক : এরগু তৈল ও গরম জলের পিচকা'রি ; 

মফিয়1 ক্লোরোফরম্ ও ইগ্ডিয়ান হেল্প? ইথার ও অহিফেন বা আয়ে!ডাইড, 

অফ. পোট্যাসিয়ম্ ব্যবহার করিবে । উষ্ণ জলে স্ান, পেটে মর্ষপ 
পলস্তাঁর ভার্পিম তৈলের ফপস. বাঁ মসিনের পুলটিস্ ব্যবস্থন্ধ্য | 

জী 1, অস্ত্াবরোধ _011)00501)71 ০)শ 71) 

, ৩৫। নির্ণয়কারক লক্ষণ 1 ইহাতে রোগীর এরূপ কোষ্ঠ বদ্ধ হয় 
যেবিরেচক ওবধির দ্বারাশু মল নির্গত হয় না| উদর সাঁতিশয় স্কীত 

হইয় রছে। সাঁতিশয় বমন ছয় । নাভীর দ্রততাঁ, পীপ'সাঁ ও ক্ষুধণ 

মান্দ্য উপস্থিত ছয় | সচরাচর পীড়ার কোন ন। কোন সময়ে উদরের 

এক স্থানে স্থায়ী বেদন হয় | 

৩১ | অত্টৌর কিয়দৎশ পুরাতন, সংযোগ বশত কদ্ধ (৯ 12112118.106)11) 

ব। ইছণর অন্যাংশ সংস্থান্স ভ্রষ্ট (01711910107) প্রযুক্ত এ রূপ হুইলে বু! 

অন্স প্রবেশ (11710450850) বা ক্ষভারোগোোর পর অন্থে সংরৃতি 

জশ্মিলে : আন্ত্রর 'পন্দীর প্রদাহ বণ কর্কট রোগ ঘটিলে ; ব1 পিত্ত 

শিল1 বা মল কর্তৃক অজ্স অ'বদ্ধ হইলে এই পাড়া ঘটিতে পারে । যদি 
প্রাচীরান্তব্তর্শ ঘটে (17)60700] 3171024:1197) তাহা? হইলে লক্ষণ গুলি 

কঠিন পরিশ্রমের পর অরন্ধ হয়, এব রোগী প্রথম হইতে আক্রান্ত 
স্থান নির্দিষ্ট করাইতে পারে । অ'র যদি অস্ত্র ব্য বর্তন প্রযুক্ত অবরদ্ধ 
হয় ভাঁছ। হইলে লক্ষণ ক্রমশঃ প্রকাশ পায় এবং কোঁষ্ঠবদ্ধ থাকিয়াও 

রোগী অনেক দিবস পধ্যন্ত বেদনং অনুভব করেন1| যদি অস্্ 
প্রবেশ (10)001৯৯05৩6)11)1)) ঘটে, তাহ! হইলে রোশীপ্রথমে শৃল বেদনার 

হায় বেদন। অনুভব করে, পরে রক্ত সংযুক্ত শ্লেমসা নির্গত হয়, এবং 
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কোন কেন সময়ে বৈদনা যুক্ত স্থানে একটী কঠিন অর্ধ,দেদ নস বোধ 

হয়| এই রোগ বয়োধিক ব্যক্তির প্রায় হয়না । যদি ক্ষতারোগ্য 

প্রযুক্ত অস্ত্র সঙ্ক চিত হয় তাহা! হইলে এ সক্ক,চিত স্থান (অর্থাৎ, অস্ত্রের 

উপন্রি অংশের বা নিম্নাংশের) অন্ুুলারে লক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখা 
যায়। পীড!র পুর্র্ধে কখন ব1? অনবচ্ছিন্ন বমন ও শীর্ণত1 কখন ব1 

নিদ'কণ কোষ্ঠাবদ্ধ ঘটে । যদি পিত্ত শিলা প্রযুক্ত অস্ত্র আবদ্ধ ছয় তাহ | 

হইলে পাড়ার পুর্বে দক্ষিণ হাইপোকণ্ডিয়ীক্ প্রদেশে সাঁতিশয় 

বেদন1ও বমন হয় পরে গ্রা্ড জঙ্বে। 

৩৭| যদি অবরোধ অন্ত্রের উপরি অংশে জনে'তাহ হইলে প্রথমে 

শিত্ত বয়ন হয় ও উদর বেশী স্ফীত হয়না এবং মৃত্র অল্প অপ্প 
নির্ঠত হয়| যদি স্থুলাস্ত্রে & রূপ ঘটে তাহ! হইলে প্রথমে 'ন1 হইয় পরে 

বমন উপস্থিত হয়| উদ্ীর্ণ পদার্থ প্রথমে পিস্ত ঝঝ পরে মল সংযুক্ঠু 

থাকে। উদর সাতিশয় স্মীত হইয়া রছে। ফখন কখন অক্ক্রের গতি ও 

আকার উদর প্রাচ'রের মধ্য দিয়া দেখিতে পা1ওয়। যাঁয় এবং মুত্র ও 

অধিক পরিম'ণে নির্ঘত হয় | 

৩৮ | আন্ত্রাবরোধ ঘটিলে রোগীর অভ্ত্ররদ্ধি পীড়া আছে কিন? তী্ক? 

দেখিবে ও সরলান্ত্র বাকে!লন খণ্ডের অবস্থা অস্কুলি পা শলা দ্বারা 

পরীক্ষা! করিবে 

(১) প্রাচীরাস্তবস্তী টির ০ শ্লৈক্সিক ও 
পৈশিক আবরক আক্রান্ত হয় ৷ 

(অ) কর্কট রোগ জনিত সব্ঘরতি ॥- ইহা সরলাস্ত্রে (1:১০/000) 
৪ দ্বিবক্র রহ্ৎ স্ুল'স্ত্রে ঘটিতে 'দেখা ম্বায়। 

(আ) কর্কট রোগ ব্যতিত সব্রতি 1- ইহা ক্ষত, প্রদাঁছ, 

আঘাত ও অন্ত্রাবরকে অন্য কোন রূপ পদার্থ ঞ্চিত হইলে জন্মে | ইহা- 
দের দ্বার? আন্ত্রাবরোধ উৎপন্ন হয়| 

হ) অন্তর প্রবেশ 1 ইলিয়ম্ বা মিকম্ কোলন মধ্যে সচরাচর 

প্রবিষ্ট হয় ও পথাবরোঁধ করে| 
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(ঈ) উপরিউক্ত রূপ হইলে ৭ বতৃপদ রোগ জন্সিলে অন্ন অবকদ্ধ 

ছয় , ূ ্ 

(২) প্রাচীর বাছাবন্তী অবরোধ-ইহাতে অবরোধের. কারণ 

অস্ত্রের প্রাচীরের বাহাভাগে বামাস্তক ঝিল্লীতে দৃষ্ট হয়! 
৩৯ | লিকা উৎস্যষ্ট হও আস্ত বন্ধনী বা মংযেগণ দ্বরা আবদ্ধ 

হইলে, অন্ত্র ব্যাবর্তিত বা স্থান ভ্রস্ট বা বক্র হইলে, অন্ত্রের বাহাদেশে 

অর্ধ্দ ব) স্ফোটক জঙ্বিলে, মেজৌকলিক্, মেসেণ্টেরিক্, গুমেট্ট্যাল্, 

অব্টিউরেটব্, ইন্কিয়াটিক্ ব।. পেরিনিয়শল্ হার্নিয় ঘটিলে, আন্দু 

ডাকা বা! উইন্পলৈ। ছিদ্র ্যে প্রবেশ করিলে অন্ত্রযবরোধ জঙ্মে। 

€৩) প্রাচীর মধ্যবস্তাঁ অবরোধ । 
১৪০1 বাঙ্ক পদার্থ, কঠিন মল, বা পিত্তশিল1 দ্বার। পথাবরোধ 

হইতে পারে। * 

৪১। চিকিতুস। 1 -পীড়ার বিষয়ে সন্দেহ হইলে এরগু তৈল খাইতে 

দিবে বাঁ এরগু ও তার্পিণ তৈলের পিচকারী ব1জযরপালের তৈলের 

পিচকরী দিবে | পীড়া স্থির হইলে বিরেচক ওষধ ব্যবন্থী করিলে হানি 

জন্বে। একফ্টাীক্ট অফ্ অহিফেন ১ গ্রেণ মাত্রায় ৪, ৩ বা ৮ ঘণ্টা অন্তর 

দিবে | অহিফেন ও বেলেডোন] ; এট্রোপিন্ হাইপোডার্শিকীলি ; ছেক 2 
মসিন!র পুলটিস' দিবে : ও অহিফেন ও বেলেডোনা' বাস প্রয়োগ 
করিবে । অপ্প আহু'র ও জল খাইতে দিবে । বরফ :চুনের জল ও ছু্ধ? 

চ1 ও হুপ্ধের সর; ব্রাণ্ডি ও জল; বিফ্টি; অণ্ড সর ও একফ্,1কৃট অফ. 

বিফ; ব্রাণ্ডি ও অগ্ড মিশ্রিত করিয়া, দিবে | উষ্ত জলে আ্রান; 

গুহ্যদেশে অধিক জল পিচকারী করিয়ণ দিয় পরে পেটের উপর হাত 
দিয়! টিপিয়| আদ্র ঠিক করিয়। বসাইতে চেষ্ট। করিবে | গ্যাষ্ট,ট মিত্ত 
ব্যবস্থেষ | 

(উ) আমাশয়__(1)৯০০৩) 
৪২। নির্ণয়কারক লক্ষণ | পে ট বেদনণ করে, ও কোলন চাঁপিলে 

বেদন! বোধ হয়ঃ সব্র্বদ! মলত্যাগ করিতে ইচ্ছা ছয় তায করণ কালে 
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সাতিশয় বেগ দিতে হয়, রক্ত, শ্লেম্ম। ল। আম সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ওটিলে 
নির্থত হয় | রোগী অস্থির, জিহ্বা লেপযুক্ত, তৃষ্ণা, ত্বকশীতল গু নাড়ী 

ক্ষুদ্র হয় কিন্তু বেগবান হয়না । 

$৩। এই পীড়া উষ্ণ কটী প্রদেশে সচরাচর ঘটে । রোগী পীড়াঁর 

প্রথমাবস্থ'য় মরিতে পারে বারোগ অধিক দিবস পর্য্যস্ত অবস্থিতি 

করিয়! পরিশেসে পুরাতন বলিয়! পরিগণিত হয়| পীড়ার পুর্ব সচ- 
র্চর কম্পন, ব1 শীত বোধ হয় ব। উদরাময় ঘটে । মৃত্যুকীল উপস্থিত 
হইলে উদর কোমল, নড়ী ড্রত ও ক্ষীণ, জিহবা! শুক আরন্ত ও চিকণ 

এবং মল অনিচ্ছাক্রমে নির্ঘঠত হয় মুলর বর্ণ পীভ বা কচ] মন 

পেত জলের ন্যায় হয়| কখন কখন কোন হত ধমনী ক্ষত প্রযুক্ত 
বিদারিত হইলে অতিশয় রক্তআ্রীৰ হয়| কখন কখন ব1 যক্কুতে 

ক্ষো্টক জন্মে। অর্শ রে'শ হইলে ব1 কোলনে বা রেক্টমে কর্কট রোগ না 

কোন দবিত পদার্থ জশ্লিলে আমাশয় বলিয়া মনে হয়| কিন্তু অস্ক্লি 

ব1 বুজি দ্বারা মলদ্বার ও শন্ত্র পরীক্ষা! করিলে রে'গ সহজ্বেই প্রত 
হয়| 

৪৪1 উদরাঁময় পীড়া স্থইাডে ইচ্ছার এই বিভিন্নভ। দুষ্ট হয় যে 

আমাশয় পীড়: য় মল ভিন রূপ হয়, বেনী অতিশয় পেটের বেদন! বোধ 

করে ও মল নির্থম কালে অত্যন্ত বেগ দিয়! থাকে। 

৪৫1 মুত্র আ'রক্ত, উহ নিঃসরণে জ্বীল1, কখন কখন সর্বদ। প্রআীৰ 

করণে ইচ্ছা হয় ও ফেট। ফেৌট। করিয়া সময়ে সময়ে বাহির হয়। 

আম্মুর বিদারণ ব1 পেরিট্টোন[ইটিন্, মল শ্ফোটক, আইকোরিমিয়! বা 

নিস্তেজ হইয়। রোগী মরিতে পরে | অরোধগ্য হইলে ক্ষতারোগ্য জনিত 

সঙ্কোচন প্রযুক্ত কোষ্টাবদ্ধ হইয়] রে । পুরাতন আমাশয় সহজে 

আরোগী। হয় না| ইহছ'তে শ্লৈম্মিক ঝিল্লীর হ্রান ও আস্তিক গ্রন্থির 
অপরুষ্টতা'ঘটে | গিকমৃ, কোলন ও রেক্টমে ক্ষত অসম্পূর্ণ আরোগ্যা- 
বস্থ।য় খাকিয়! যায়| অপ্িকাধশ রোগী আরোগ্য লাভ করে। 

কখন কখন রোগী শীর্ণ হইতে থ!কে, ত্বক হইতে শুফ' আইনবৎ খোলস 
উঠে, এবৎ পর্যায় ক্রমে রেখগের হ্যানাধিক্ দেখা যায় ও অত্যন্ত দ্রর্থন্ধ 
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মলের সহিত পুয় ও রক্ত নির্ঠত হয়|, যন্ত্রণা ও বিটি প্রযুক্ত 
রোগী মারা পড়ে । 

৪৬৭ চিকিৎসা ;_ প্রবল হল রোগীকে শখ্যা হইতে বারা | 

দিবে না! ও বাঁয়ুসঞ্চশলনযুক্ত গ্ুহছে শয়ন করিতে দিবে | গীরম জলে ম্াঁন 

করাইবে। বরফ, এরোকটু, জবের মণ্ড১*বল্ক1 ছুদ্ধ, পাঁভলা ব্রথ 
খইতে দিবে এ পেটে ছেক বা মসিনার পুলটিস্ দিবে । পেটের মধ্যে 

গটিলে সন্দেহ করিলে এরগু তৈল দিতে পার যায় | 

৪৭ ! ইপিকাঁক সেবন করাইলে বিশেষ উপকার দর্শে | রোশীকে 
ছুই বা তিন ঘণ্ট1 জল খাইতে দিবে নণ, পরে এপিগ্যাষ্চি, য়মের উপর শীরম 

মিন রপুল্টিস্ উহার সহিত সর্ষপ মিশ্রিত করিয়। লাগাণইবৈ | তৎ 
পরে পুরণ মাত্রায় অহিফেনের পিচকারী দিবে, এবং ৩, হইতে ৬” শ্রেণ 

ম্তত্রায় ইপিকাক্ মিউসিলেজের সহিত দিবে ও »মাবশ্ঠক হইলে ৬ ব! 
১২ বা ২৪ ঘণ্ট!র পর পুনর্র্বার এই উষধ মেবন করাইবে। পুরে অছিফেন 

ঘটিত ওধপ্ির পিচকারী বা সপোজিটরি দিবে। রক্তাপ্পতা ও 

দেবর্বল্য থাকিলে স্যালিনিন, কুইনাইন, বর্ক ও ইথার, ক্যাস্ক্যারিলব ব। 

কোন অনুত্তেজক লৌহ ঘটিত উষধ দিবে । 
৪৮| যদি মল সংখ্যাঁয় অধিক, ফেনবৎ ও রক্ত সং যুক্ত হয় তাহ? 

হইলে বিদ্মথ ও. গ্যালিক এনিউও কাঁইনো, লগ উড ২ ব1 সলফেট. অঙ্ 

কপার দিবে। স্র্ভি জনিত হুইলে, লেবুর রস ও কমল1 লেবু খাইতে 

দিবে । উত্তম আহার, বল্ক। ছুপ্ধ, কাচ? অণু, ব্রথ ও আবশ্যক মতে 
উত্তেজক ওষধ দিবে । 

৪৯ | পুরাতন হইলে রোগীকে কোন শুষ মধ্যম কটি বন্ধ প্রদেশে 
বাস করিতে কহিবে | সমুদ্র পর্য্যটন দ্বারা উপকার দর্শে। গরম 
পরিধেয়, মসল। শুন্য মাংসের ঝোল, ভুগ্ধ, বীচ অগ্ড ব্যবস্থ! করিবে । 

মর্ফিয়।; ক্লোরোফরম্ মর্ষিয়। ও ইণ্ডিয়ান হছেম্প ; লিকুইড. একফ্ট্াক্ট 
অফ. বেল? সম্বল ও ইথ্খর ; শীশক ঘটিত বটিক1 ও অহিফেন) সল্ফেট্ 
অফ কপার ও অহিফেন ) নাইটে,ট. অফ সিল্ভার ও অছিফেন; কাইনে। ও 
লগীউড ও ম্যাঁটিকে। রেউচিনি.ও শ্যালিক্ এলিড ২ ফটুকিরি ও মহাদ্রাবকঃ 

২৪) 
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ট্যানিক্ এসিড. ; ট্যানিক্ এনিড় লজেঞ্জেম্॥ হোয়াইট বিস্মথ 9 উদ্তি- 

জ্ঞাত অঙ্লাঁর) টিংচর ফিল. : লৌহচূর্ণ? নাইট্রোহাইডেক্লোরিক। এসিড ঃ 

পেপ্সিন্ ১ কঙলিভাঁর অইল্; কুইনাইন্ ; রেউচিনি ও হুপ; এই 

সমস্ত ওষধ রোগীর অবস্থানুনারে ব্যবস্থ! কর যায়| 

1 পীড়া অকস্মাৎ ঘটে ও উদরে সাতিশয় বেদনা 

অবস্থিতি করে না। 
৫০'1 উপরিউক্ত অবস্থা তিনটা পীড়ায় দৃষ্ট হয়। 'এশিয়াটিক্ বিশ্ব 

চিক) সাম'হ্য বিশ্বচিক! ও প্রবল উদরামস | 

*অআঅ। এসিয়াটিক্ কলের 1 (১৭৭1০ তি 9) 

৫১ নির্ণয়কারক লক্ষণ 1 রোগীর অনবছির বমন ও অধিক 

পরিমাণে মল নিঃসরণ হয়| মল প্রথমে পিত্ত সংযুক্ত একা'রণ হরিআ্র? 

বর্ণের পরে চালুনি জলের (10 এ৪:) ন্যায় হয় | ভূষণ, মুখ নীলবর্ণ ও 

মৃত্যু প্রায় এবং স্বর বদ্ধ হয়ঃ ও ত্বক জিহ্ব! এবং নিশ্বাস শীতল হয়, মুত্র 
আঁদে উৎপন্ন হয় ন1| নাড়ী ক্ষীণ ব1 বিলুপ্ত হয়, কিন্ত জ্ঞানের 

তারতম্য ঘটে ন)। হস্ত ও পদাদির, পেশী সমুহ আ'ক্ষেপযুক্ত হয়। 

মলে অধিক পরিমাণে জল" অপ্প মাত্ৰীয় এপিখিলিয়ম্, দানাময় পদার্থ, 

আল্বিউমেন, ও বিলিয়ারি পদার্থ, এবং লবণ ধেশী পরিমাণে থাকে। 

৫২। মধ্যম কটিবন্ধা প্রদেশে (1071)0716  01777019) এই পীড়ার 

মারীভয় হইতে দেখ। যায়। ইহ! একব!র দেখিলে পীড়ার নির্ণয় বিষয়ে 
কখনই ভ্রম হইতে পারে না| সচরাচর এই পীড়া রাত্রিযোগে বা 

প্রত্যুষে আরন্ত হয়। আরম্ত হইবার পূর্ব রোগীর পেট বেদনা করে ও 

বমনেচ্ছা! ব1 বমন হয় পরে উদ্রাময় জম্মে। কখন কখন বমন উদরাময়ের 

পরে ঘটিয়! থাকে | সচরাচর কোঁলাপ্স অবস্থ। ঘটিব।র পূর্বে্ব উদরাময় 
ঘটে ও কখন কখন এই অবস্থ। অকস্ম।ৎ জন্বে। কখন কখন রোগীর 
উদরাময় ন| ঘটিতে ঘটিতে শীত্্ শীত্র প্রাণন/শ হয়। রোগী কোলাপস্ 
অবস্থা হইজে উত্তীর্ণ হইলে, টাইফইড্ অবস্থা প্রাপ্ত হয় ও তাহাতেই প্রায় 
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মরিয়া! খকে। কোলাপস্ অবস্থায় বায়ান সম্তাঁপ ৯০ হইতে ৯৫ 

ডিপ্রি দেখা যায়। 

৫৩. শরীরের সমস্ত ত্বক সঞ্চ,চিত হয়, চক্ষু বসিয়া.যায়, কনীনিক' 
সঙ্ক,চিত, এবং কর নিয়] চ্যমপ্ট। হয় । রোগী অনারভ খাকিতে 
ইচ্ছা! করে। যে রোগী .১৮ বা ২৪ ঘণ্ট! উত্তীর্ণ হয় প্রীয় ভাঙার 

' আরোগা লাভ করিবার সম্পীবনা থাকে! কখন কখন রোগী শীত 

শীম্বর আরোগা লাভ করে, ও আরোশগী লভ করিলে হস্ত দ্বার! নাড়ী 

বোধ ও মল পিত্ত সংযুক্ত হয়| কিন্তু কখন কখন পীড়ার "উপশম 

ক্ষণকাঁল দৃষঁ হয়, মল আপ অপ্প হইলেও পিত্ত'রহিত হয়, মুত্র 

নিঃসরণ হয় না, ও মৃত্যুর পূর্বে শিরোগ্রহ, নিদ্রীর আবেগ, বুলকর বা 

ক্লুনিক আক্ষেপ, বমন্চ সশব্দ শ্বাম প্রশ্বান ও অচেতন! ঘটিয়। থাকে | 

কোন কোন সময়ে জ্বরের সাঁমান্ত বেশী হয় ও উহ্াছুই এক দিবসের 

মধ্যে নিরত্তি হয় ও কোন ,কোন সময়ে জুর কঠিনতর হুয় ও পরিশেষে 

মন্দ টাঁইফইড. জরে পরিণত হয় ও রোগী মরিয়! থাকে | “ 

৫৪1 কোলাপস্ অবস্থায় ভাঁপমধন যন্ত্র সরলাম্তে বা ভেজাইনার 

মধ্যে প্রবেশ করাইয়। দিলে, উষ্ণতা কক্ষঃ দেশ অপেক্ষা" ৩ বা ৪ ডিক্সি 

বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। *. 

কোলাপস্ অবস্থায় মল রক্ররর্ণ হইলে রোগী আরোগ্য হইতে কদা- 

চিৎ দেখা যায়! 

৫৫ | বিহ্থাচিক1 বিষ জরায়ু ও অগ্াঁধারের উপর আক্রোশ দেখায় | 

কোৌলাপ্্মের প্রথমাবস্থায় জরায়ু হইতে রক্তআীীব হয়। গর্ভ অন্প 

দিনের হইলে গর্ভপাত ঘটে, ও রোগী প্রায় মরে। অথিক দিনের গর্ভা- 
বন্থণয় মরিলে ও তৎক্ষণাৎ পেট রিয়া দেখিলে শিশু মর দেখিতে 
পাওয়া যায়|, পিত্ত ও মুত্র বন্ধ হইলেও স্তন হইতে ছুপ্ধ নিঃসরণ হইতে 

থাকে। 

৫৬ | উপপন্সর্গ £_কখন কখন গোলাবী বর্ণের কু সমস্ত শরী- 

রের উপর ব1 কপ্মন কখন স্থানে স্থানে প্রকাশ পাইতে দেখা যায়| 
কখন কখন টন্সিল্ ও কখন কখন সব্লিঙ্কুইয়াল্ ব. প্্যারটিভ, গ্রস্থি 
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স্ঈীত এবং কর নিয় কত বিগলিত হয়| অরংটকেরিয়। ব। ছার্পিস্ 

ঘটে, মুখ ও গলদেশ ক্ষত, প্রবল ব্রনকাইটিস্, বণ ফুল্ুস্ প্রদাহয়ুক্ত 
হয় ).ও শ্লেম্মা,পুয় মিশ্রিত হইয়া নিঃসরণ হয়। 

1৫৭৭ প্যাথলজি (1১517015)-ইহাতে রক্ত এক প্রকার বিষ দ্বার! 

দূষিত হয়। এই বিষকে সচরাঁচর কলিরিনু (0/91706) কহে। ইছা 

স্পর্শাক্রামক বলিয়া পরিগণিত | যেমন জরে তক ও কুস্কুস. হইতে বাষ্প 
উঠিয়া রোগ বিস্তৃত হয় তেমনি ইহাতে মল ও উদ্গীর্ণ পদার্থের দ্বাঁর 

রোগী বিভ্তীর্ণ হয়। রি বিষ যে ত্বক, বা ফুস্ফুস্ ব1 অন্নবহানাড়ীর মধ্য দিয় 
প্রবেশ করত শেশণিত দূষিত হয় ভাঙা এীর্য্যন্ত ঠিক হয় নাই? বোধ হয় 

এই বিষ,আহার ব1 পানীয় দ্রব্যের সহিত মিশ্িত হইয়! উদরের মধ্যে 

প্রবেশ করে। অনেক নেক ভাঁক্তার কহেন যে বিস্বচিকী কিব দ্বার।ফুস্ফুি 

বিশেব রূপে অ.ক্রীস্ত হয় | পার্কম সাহেব বলেন বে শোণিতের অবস্থা 

পরিবর্তন হওয়!তে উদ্ছার ফুন্ষ, সির মধ্যে গমনে প্রতিবন্ধকতা জন্মে | কিন্ত 

ইহ1ঠিক বলতে পার। যার যে ফাষ্ব্রীগের রালায়নিক সমাস পরিবর্তন 
হওয়াতে সমস্ত শারীরিক ক্যাপিলারিস্ বিশেষতঃ পল্মোনারি ক্যাঁপি- 

লরিস্ মধ্য দির রক্ত সর্চালনের বিশেষ প্রতিবন্ধক ঘটে | জন্সন্ 

সাহেব বলেন বে কোল'প্ন অবস্থায় রক্ত দশ্ষিগ হৃদ্গাহ্বর হইতে ফুস্ফুস্ 

মধ্য দিয়া বাম হৃদ্গাহ্বরে যাইবার ক'লে সামান্য ব1 অধিক বাঁধা প্র1প 

হয়| কিন্ত কি.কাবণে ইহ? ঘটে ভাহ। পারকৃস সংহেবের মতের সঙ্গে 

ইহার মতের এঁক্যত। হয় না| যেছেতু তিনি বলেন যে দূষিত শোণিত 

দ্বারা পল্্মোনিক্ ক্যাপিলারিস্দিগের পৈশিক আবরক সঙ্ক,চিত হয় 

একাঁরণ উহ্ছাদিখের মধ্য দিয়! রক্ত গমনের প্রতিরোধ জন্বে। কিন্তু 
পারকৃম সাহেব পলমোনারি খমমীর মধ্যে কোন প্রতিবন্ধকতার কথা 

উল্লেখ করেন না । কোন্টা যথার্থ তাঁহ। ঠিক বলিতে পারা যায় না। 

ওয়েন রিম সাঁছেব পারকৃস সাহেবের মতে মত দিয়াছেন | 

৫৮। মৃতদেহ পরীক্ষা 1 ইহাতে খ্যাঞ্টিকু ফলিকেল্স সিরম্ 

পুর্ণ, শ্লৈশ্যিক ঝিল্পী স্ফীত, স্থানে স্থানে শৈরিক রক্তাধিক্য, এবং ধমনী 
বিদারিত হওড, একিমোসিস্ দেখা যায়| ইছাাতে শোণিত পরিবর্তন 
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হইতে দেখ। যায়| ইহ1তাঁরের স্তায় হয়, ইচ্ছার জল পরিমাণ সাতিশয় 

স্যনগফাইত্রীণ পরিমাণে কম হইয়া যায়। লালও শ্বেত কণ! বর্ধিত, সিরম্ 

অধিক আল্বিউমেন্যুক্তঃ ইউরিয়ধর পরিমীগ কিঞ্িৎ অপেক্ষ'কুত অধিক 

ও লবণ পদার্থন্যন হয়। মস্তি, যরুৎ, ও প্লীহার কোন পরিবর্তন দৃষ্ট 
হয় না| ফুক্ষ,সির রক্তাধিক্য ব। সচরাচর রক্রাপ্পতা দেখা যায় ও ইহুও 

সঙ্কোচ হইয়! রছে | হৃৎপিণ্ড শিখিল, ইহার দক্ষিণ পার্শ প্রপারিত 

ও বাম পার সঙ্কচিত দেখাযায়। মৃত্রপিণ্ড কখন কখন নি রক্তে 

পূর্ণ দেখব যায়| 

৫৯. বিশ্চিকণ গ্রস্থ ব্য্িির শরীর শীত্র বিগলিত? হয় না| কখন 

কখন মৃত্যুর পর সমস্ত শারীরিক এঁচ্ছিক পেশী সঙ্কচিত দেখিতে পাওয়া 
যাঁয়। কিন্তু আশ্চধ্যের বিবয় এই যে মৃত্যুর পর শারীরিক উষ্ণতা কখন 

কৃখন ১০৩ ভিত্তি উঠে ও এ অবস্থা অধিক সময় পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে । 

৬ কারণ 1- শো [ণিত দুষিত হইলে এই পীড়া উৎপন্ন হয় এজ 

ইহাই এই পীড়ার মুল কারণ বলিতে হইবে। অপরিপাচ্য আহার 
ও সিউয়েজ (১০৭৪০) মিশ্রিত জল পান করিলে এই পীড়া জন্নাইতে - 
পারে। একারণ জল গরম করিতে হইবে পরে বানুকা মিশ্রিত কয়ল? 

দ্বার] ছ'কিয়! লইবে। হূর্ন্ধযুক্ত বাষ্প, অপরিমিতীচীরঃ অপরিষ্ষারতাঃ 

দুষিত আর্ড নায় সেবন, উদরাঁময়, অধিক দিবস অনশন, এই 

পীড়ার পুর্বববস্তীঁ করণ বলিতে হুইবে | 

৩১। চি6টিৎুসা 1 রে'শীর ঘর পরিস্কার রাখিবে ও পচন নিবরক 

ওষধ দ্বার] ছূর্শন্ধ নিবারণ করিবে | উদরাময় যাহ? বিস্থচিকার পুর্বে 

ঘটে তাহ নিবারণ করিতে চেষ্ করিবে। রোগীৈ শয্যা হইতে 

উঠিতে দিবে না| পরিক্ষার শীতল জল, সোডাওয়াটার, ও বরফ 
ব্যবহার করাঁইবে। বেদন। নিবারণীর্থে পেটের উপর গর্ম মসিনা'র 

বা! সর্ষপের পুল্টিস্ ও মুচ্ছণ যাইলে স্যাল ভল্যাটাইল ছুই এক 
'বাঁর দেওয়া যায়॥ কোলাপজস অবস্থার শারীরিক সন্তাপ পুনরো- 
সতেজ করাই চিকিৎসার মুল উদ্গেশ্য। এই অভিপ্রায়ে* গীত্র মর্দন 
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তার্প্পিন তৈলের ফ,প'প, সর্ষপ পলজ্ত'রাঃ শুক শরম ফুানেলের ছেক, 
বোতল গ্বরম জলে পর্ণ করিয়া! গ'ত্রে লাগান, কুসম কুসম গরম জলের 

ব1 উহ্ধার সহিত ক্লোরেট অঞ্ পট্যাস ও লবণ মিশ্রিত করিয়! পিচ্কীরি 

ব্যবহৃত হয় | তৃষ্ণা! 'নিবারণার্থে যথেষ্ট পরিমাণে বরফ ও শীতল জল 
দেওয়। হয়। 

এই অবস্থার জে অহ্িফেন রত বা সরাৰ সংযুক্ত উষধির 
ঘ্ার/ কোন উপকার দর্শে ন1| বমনকারক ও বিরেচক ওষধির ব্যবহার 

নিষিদ্ধ? ূ 
ইহার চিকিৎসার বিষয়ে অনেব্ধ মতান্তর, দেখিতে 'পাঁওয়া 

যায়| /কোন মতের অদ্যাপি স্থীরত" হয় মাই | কেহ বা লবণীক্ত ওষধ, 
কেহ বা ক্যালমেল, কেহ বা হাইডেে্ট অফ. ক্লৌরালঃ €কহ বা কেবল 

শীতল জল, কেহ বা এরগুড তৈল, কেহ ব। কা লমেল ও ডিলিউট সল্ফি- 

উদ্িক এনিড ও কেছ বা ক্যালমেল ও উত্তেজক উবধ ব্যবহার করিতে 
কহিয়াছেন। হাইড্েট,অফ ক্লেরাঁল হাইপৌডার মিকালি প্রয়েগী 
হয়। 

৬২ | ম্য:কৃলাউড সাহেব যিনি ভারতবর্ষে ২০ বৎসর পর্য্যস্ত অবস্থিতি 

করেন, তিনি কহেন যে ক্যালমেল ১” গ্রেণ শাত্রীয় অর্দদ ঘণ্টা ব1 এক 
কোয়াটার অস্তর দিলে উপকার দর্শিতে পারে | আর কটিদেশে বেলে- 
স্তারা, নাড়ীর 'অবস্থা অনুযাঁয়িক উত্তেজক ওষধ, অধিক পরিমাণে 
শীতল জল ও হস্ত পদাদিতে বোতল গরম জলে পূর্ণ করিয়া প্রয়োগ 
ব্যবস্থেয়। রোগীর গাত্র ও শাখাদ্বয় কাজিপুটি তৈল দ্বার? মর্দন করাইবে, 
ও মর্দন বিরাম কালে স্পঞ্জিওপিলিন্ এ তৈলে ভিজাইয়1 গাত্র অৰৃত 

করিয়] রাশিবে। ইদানিস্তণউপরি উক্ত রূপ চিকিৎসাই প্রায় প্রচলিত 

হইতেছে | রইয়াল কলেজ অফ. ফিজিসিয়ানন্ সম্বন্ধীয় কলের! রিপোর্ট 
পাট করিলে ইহ] জানিতে পার] যায় যে ক্যালমেল অস্প মাত্রায় ঘন 

ঘন দিলে এবং তন্দ্রা] রোগীর শরীরে অধিক ওষধ প্রবেশ করাইলে 
কোন বিশেষ উপকার দর্শে না। যে বিস্থচিক1 কর্তৃক কন্সেকিউটিতৃ 
ফিবার উৎপন্ন. সয় তাহার চিকিৎসা! অতি সাঁবধাঁনের স্থিত করা 
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উচিত। রোগীকে শব্য। হইতে উঠিতে দিবে না।- লেমনেড, ব্যাক টি, 

ও ব্রথ খাইতে দিবে । 

৬৩। রোশী অই্চতন্য ও উহার মুখ চিকণ দেখিলে ীবাদেশে 
ৰেলেম্ত'র1 ব সর্ষপ পলস্তাঁর1 করেটীতে শীতল জল ও শ্রে পাউডার 

৪ ইপিকাঁক অল্প মাত্রায় দিতে পার যায় । কেহ কেহ কহেন যে নাঁড়ী 

ভ।ল থাকিলে কখন কখন অন্প রক্ত মোক্ষণ দ্ব:র1 মস্তিক্ষের রক্তীধিক্য 

নিরৃত্তি হয়। বমন কষ্টকর হইলে বরফ, ও. এফ'রভেদিং ডফ্টস 

দিবে; ও ইহার দ্বার বমন নিবারণ না হইলে এপিগ্যাঞ্টিয়ম্ "প্রদেশে 
লিটি ব$সর্ষপ পলস্তারা ব্যবহাঢ করিবে। ফুস্ফুদিস্থ কাপিলারিস্দিগের 

রক্রাধিক্য হইলে, বক্ষের সম্মুখ ও পৃষ্ঠ দেশে তার্শিন তৈলের ছেক 
গ ক্লোরেট অফ পট্যাস সেবন দ্বার। উপকৃণীর দর্শে। মূত্র আদে" 

উৎপন্ন নখ হইলে কটিদেশে কশিং করিবে বা সর্প পলস্ভার! দিবে 

ও বেলেডোন। ক্লোরোফরম্ ও পোপ লিনিমেন্ট দিয় কটিদেশ মর্দন 

করিবে ও বেন্জোয়েটু অফ. এমোনিয়! খাইতে দিবে | এই অবস্যু১ম 

গরম জলে স্রাঁন ও তৎপরে কুইনাইন ও ফিল দ্বার| উপকার হইতে 

পারে | যদি মূত্র নিঃসরণ হয় ও রোগী সাভিশয়, নিস্তেজ হইয়া 
পড়ে তাহ? হইলে উত্তেজক ওষধ দিবে । ইহার মধ্যে ক্লোরিক ইখার ও 

এরোমেটিক্ স্পিরিট অফ এমোনিয়া ব্যবহৃত হর । আহারের প্রতি 

দৃষ্টি রাখিবে | অনেকে আহারের গোলযোগ বশতঃ মরিয়া খাকে। 
এজন্া ব্রথ ও এরেখকট ব1 সেখৌ! বা! যবের জল দিতে পার যায় ও 

(যে পর্য্যস্ত ন। মূত্র ও পিত্ত ভাল রূপে নিঃসরণ এবং পীড়ার লক্ষণ 

সমূহ্থ বিলুপ্ত হয়ঃ সে পধ্যন্ত) দিবে। গুকতর আহার নিষিদ্ধ । 

আ। সামান্য বিসুচিকা (১115]6 €1)0178) 

১৪। নির্ণয়কারক লক্ষণ 1- ইহাতে রোগীর অনবচ্ছিন্ন বমন, ও 

পিত্বয়ুক্ত ব1 ফিকেবণের জলীয় মল নিঃসরণ হয়, ও মল ন্ির্খত হইবর 
পুর্ধ্বে বা সঙ্গে সঙ্গে পেটবেদন1! করে ও হস্ত পদাদিতে খাইল ধরিতে 

থাকে, নাড়ী হূর্বল হয়, স্বর বসিয়া যায়, সাঁতিশয় 9 হয়, ও রোগী 
নিম্তেজ হুইয়। পড়ে। 
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৬৫। শিশুদিণের এই পীড়। ঘটিলে প্রায়, মৃত্যু ঘটে, বয়ে ধিক ব্যক্তি- 
দিশের ঘটিলে তৃদ্রপ মারাত্বক হয় না, যদিও এসিয়টিক বিস্বচিকার 
হ্যায় লক্ষণ ঘর্টিতে দেখ যায়'। 

ই! উদ্রাময় (1)471142) 

৬৬। নির্ণয়কারক লক্ষণ [ইহাতে জলীয় বা পিত্ৃযুস্ত মল 

নিঃস্যত হয়, কিন্ত বমন হয় না| পেট বেদন করে, তৃষ্ক। ও ক্ষুধণ ম।ন্দ্য 

হইতে দেখ যাঁয় কিন্তু জূর হয় নাও রোগী নিস্তেজ হইয়া! পড়ে না। 

৩৭। অন্যান্ক লক্ষণ, যথা নিশ্বান্নে ছুংন্ধ, উদরাধ্যান, অজ উদর্গীর, 

লেপযুন্ত'জিহ্ব হইতে দেখা যাঁয় | কখন ব জলীয় মল, কখন বা জলীয় 
মল যুক্ত শ্লেম্ম1, কখন ক| প'তল1 ফেনবণ্ সিরম্ কখন ব। তাড়ির স্কা'র 

পদার্থ নির্ধত হইতে দেখা যাঁয়। ৪ 

৬৮। চিকিতসা 1 -দৃষিভ পদার্থ দূরীরুত করিবার জন্য এরগু তৈলঃ 

এরগু তৈল ও অহিফেন ; রেউচিনি, ও অন্যান্য মৃছু বিরেচক ওষধ ব্যবস্থ] 
কর1যাঁয়। কখন কখন এ অভিপ্রাঁয়ে গরম জলের পিচকারি দেওয়াও 
যায়! 

পরে ইথার ও অহিফেন? ক্লোরোফরম্ মর কিয়! ও ইগ্ডিয়ান হেম্প। 

চক নিকৃষ্চ'র: ক্যাটিকিউ ও অহিফেন )রেট্যানি ? ম্যাটিকো। ও রেট্যানিও 
এরোম্যাটিক সল.ফিউরিক্ এসিড ও অছিফেন ? লিকুইড একৃফট,যাস্ট অফ 

বেল; কাইনে! ও লগউড; চকু পাউডার ও অহিফেন? ভেজিটেবল্ চাঁর- 

কোল; এই সমস্ত ব্যবহৃত হয়| এরোঁকট ; ছুপ্ধ ও ঢুনের জল; যবের 
জল; পে!ট? ব্রযাণ্ডি ও জল; এবং বরক খাইতে দিবে | 

উদরে মমিলশর পুল্টিন্ ব! ত'রপিন টৈলের ফীপ্স ব্যবহ্থার 
করিবে ও উদর ফ্যানেল দ্বার! অরূত করিয়ণ রাখিবে | 

৬৯। কগ্গন কখন নাইটে ব। ক্লৌরাইড অফ সিল্ভাঁর, ট্যাঁনে ট 
অফ বিস্মথ, সল্ফেট অক কপার ৬ অক্সাইডঅফ জিঙ্ক আঁয়রন্ এলম্, 

এমিটেট অফ লেড, আবর্গাট, অফ রাই, ডিলিউট সল্ফিউরিকৃ এসিড, 
সেবন কর।ন যায়, ও,উদারে বেলেস্ত'র! ও কশেককায় বরফ বাবহৃত হয় । 
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_ অস্ত্রের বা অস্ত্রারেররু ঝিল্লীর রতন পীড়া।, 
এ | যে সমক্ত পীড়া পুর।তন ব্লিয়। গণ্য হুয় তন্মধ্যে ভিটা 

উদরে মীতিশয় বেদনা ও কয়েকটাতে কিছুই, প্রতীয়মান হয় না! * 

ক। রোগী পেটে সাঁতিশয় বেদনা অনুভব করে 1 
শ১। পুরাতন পেরিটেকনইটিস্ পীড়ায়, পেরিটোনিয়ম্ কিমীর 

কর্কট রেখে, পুবাঁতন আমাশয়ে, গু অন্ধাজ্ত্ের পাড়ায় উপরিউক্ত লুক্ষণ 
দেখা যায়| ্ 

অ। পুরাতৃন পেরি নাইটিস. (41০0০ [)০71601711 

৭২1 নির্ণয়কারক লক্ষণ ॥_উদরে বেদন1 থাকে, উদরাধ্মান এরৎ 
কেমলত। দৃষ্ট হয় |* পেটে প্রতিঘাত করিলেস্পষ্ট প্রতিপ্ধনি শব্দ আত 

হুয়। কখন কখন স্থানে স্থানে সগর্ভ শব্দও শুনিতে পাওয়। যায়। 

রোগীকে অবস্থান্তর করিলে উদরের আকুতির কোন পরিব্র্তন ঘটে না, 

সচরাচর কোষ্ঠ বদ্ধ থাকে না| নাড়ী দ্রুত ও ক্ষীণ হয় | ত্বক উফ, ক্কুপশশ্প 

মান্দ্য, তৃষঃ। ও মলীনত। ঘটে । ্ 

৭৩| পুরাতন পেরিটো নাইটিসূ সচরাচয় ইছার প্রবল অবস্থার পম্চাঁৎ 
পীড়া ! উদরে আঘাত লাগিলেও এই রোগ জন্মাইতে পরে। ছ্রি 

টোনিয়ম্ ঝিলীর গুটি পড়া এই রেশগের মূল ক'রণ বল্ল ভইকে|, 
এই রূপ হইলে জল পরিবেষ্ট গাহ্বরে অদ্পই উৎস্থফ ছয় | কিন্ত অস্ত্র 

পরস্পর ও উদর প্রাচীরের সহিত সংযুক্ত হইতে দেখা যায়| ততপ্রযুক্ত 

উদর গৌলীকার হয়, ও উহাতে প্রতিঘাঁত করিলে স্পষ্ট প্রতিধনি 

'শব্দ শত হয়| আর হৃৎপিণ্ডের, যন্যুতর ও রক্ককের কোন পীড়া দৃষ্ট 
হয় না| যেহেতু এই রোগে উপরি উক্ত ত্রয় যল্গ্বর পীড়া দৃষী 
হুয় ন? গু উদরে প্রতিঘাত করিলে স্পষ্ট প্রতিধধনি শব্দ শুনা যাঁয় এজন্য 

ইছশ কখন উদরি বলিয়।! মনে হইতে পারে না) কেননী উদরিতে 

ইহার ঠিক বিপরীত ঘটিতে দেখা যায়। এই পীড়৷ শৈশবাবস্থায় স্বর্বদ 

ঘটে) ও বেদনা ও কোঁমলত] স্মণ্পই হুইয় থাকে। এই পীড়া ঘটিলে 
মধ্যাজ্ত্বক শ্রাস্থি গুলি শ্টীত হয় কিন্ত তাহ জকীবদদ্পয় নির্ণয় করা! 
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স্কঠিন হইয়া! থাঁকে । বয়ৌধিক ব্যান্তর এই পীড়। ঘটিলগে পেরিটে! নিয়ম 
ঝিঙ্সীর কর্কট রোগ হইতে বিভিন্ন কর1 স্মকঠিন হয়। | 

৭৪ | কর্কট রোগ জঙ্গিলে পেত্রিটোনিয়ম্ গহ্বরে, অধিক পরিমাণে 
জল উৎস্যফ হয়, বমন হয়, রোগী সাতিশয় শীর্ণ ও মলিন হইয়] যায়, গু 

উদরে সাতিশয় বেদনা ও কৌঁমলত দৃষ হয়| কলইড্ কর্কট জন্মিলে 
অন্থণন্য প্রকীর কর্কট রোগের ন্যয় লক্ষণ দৃষট হয় নি কিন্ত উদরের 

কেন না কোন স্থানে অর্ধদটি অনুভব হয়, ও ইহাতে সঞ্চলন বড 

গ্রতীয়মর্ন হয় ন1| পুরাতন পেরিটেোনাইটিস সন্দেহ করিলে ফম্ফ,দিভে 

গুটি ও মুত্রে আল্বিউমেন্ অ'ছে কি না আহা বিশেক করিয়া ছেখিনে | 
গুটি জনক পেরিটোনবইটিস্ পীড়'র সহিত মধ্যান্থত্বক প্রাস্থির পী। 

ও ক্ষয়কাশ থাকিলে রোগীর জীবন মংশয় হয়। ৃ্ 

৭৫ | চিকিৎসা 1 কোচের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে | অনুন্ধেজর 

পুষ্টিকর পথ্য, ছুগ্ধ কাচ অগ্ড খাইতে দিবে । কড লিভার অইল3 আয়ে 

ডাইড় অফ আঁয়রন্ $ কুইনাইন ব। বর্ক : হ!ইপোফস্ফাইট অফ.লাইম বা 

সোডা ও সম্বল : পেপনিন 7 এই সমস্ত ওবধ ব্যবহৃত হয় | উদরে ডিলিউ 

টেড আয়্োডাইশ্ লিনিমেন্ট, বা আয়োডাইন ও কড লিভার অইল বা 

ক্যাড়মিয়ম্ মলম লাঁগাইতে পারা ফায়। বেলেস্তাবা ও ব্যবহৃত হয়। 
সমুদ্র বাঁ দেবনে উপকার দর্শে| 

আঁ। সিকাইটিস (020111৯) 

৭৬| ইহতে রে।খী দক্ষিণ শ্রোণি। প্রদেশে অনবচ্ছিন্ন মন্দ মন্দ 0. 
, অনুভব করে | এই বেদন পেবণ বা অঙ্গ সঞ্চালন দ্বার! অধিক হুইয়। 

থকে । উপরিউক্ত প্রদেশ হয্প-দ্বার চাঁপিলে একটা অর্ধ, দের যা; 

প্রভীয়মন হয়। এই অর্ধ,দের উপর প্রতিঘ1ত করিলে সশর্ভ শব্দ রঃ 

ইহার চতুষ্পার্শে স্পট শব্দ শুনা যায়| কেচ্ঠ বদ্ধ থাকে, শাড়ী দ্রুত হু, 
তষ্জ।, ক্ষুধাঁগান্দ্য ও কখন কখন বমন হইতে দেখ? যায় | 

৭৭1 পীড়। কখন কখন অকস্ম।ৎ স্ত্রপাত হয় গু লক্ষণ গুলি 

সাঁতিশয় প্রবল হইয়া খাকে কিন্ত সচরাচর পীড়া আরস্ত হইবার পুরে 

কোঁচ্ঠ বদ্ধ খাকিতে দেখ: যায । 
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৭৮ ইহাতে অন্ধাঁজ্ব (0:56810)) ব1 ইহার *এপেণ্ডিকস, ক্ষত যুক্ত 
ব। বিদারিত হুইতে.পারে ৪ তৎপ্রযুক্ত সাংঘাতিক * পেরিটোনাইটিস্ 

উদ্ভব হয়, ব। উহার চতুষ্পার্খস্থ সেলিউলারু ট্ল্ি প্রদাহিত ওত, পরি- 

শেষে স্কফোঁটিক উৎপন্ন করিতে পারে | এই, স্ফেটিকাঁধার বাহাদেশ 
বা! অন্তর মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়| যদি পুয় ইলিয়াক্ ফেসিয়র নিশ্ন- 

'দেশে গমন করে তাহ হুইলে*রোগী দক্ষিণ অধঃশীখ? নাঁড়িতে অতিশয় 

৬*প'না বোপ করে | এই পীড়া ঘটিলে সিকমের কর্কট রোগ বলিয়] মড্জ 
হইতে পারে । কিন্তু কর্কট রোগী ক্রমশঃ বর্ধিত হয়, অর্ধ,দুসাঁতি- 

শয় কঠিন ও যকুতেরও অন্থা্ত যজ্্রেরও এই সাংঘাতিকণ্পীড়া দূ হয় |. 
৭৯| দৈহিক কীরণ ব' দুষিত পদার্থ বশতঃ এপেণ্ডকৃসে এই পীড়া 

প্রহ্গুম স্বত্রপাজ হইলে লক্ষণ সাতিশয় প্রবল হয়। সা তশয় ৰেদনণ, 

উদরাধান, ছিক্ট1, বমন এবং কোষ্ঠীবদ্ধ হয়| বেদন) শ্োগিতে উদয় হই21 
ক্ষণ অগু।ধারে ৪ অগুডকোষে ব্যাপিয়। পরে উকদেশের অন্তর্ভার্থে 

[এর বিন্ধানবৎ বেদন। বোধ “হইতে থাকে । এপেগিকম্্ বিগলিত 

বা পেরিটোনাইটিস্ হইয়। রোগীর প্রাণনাশ হয়। কখন কখন 
রহুৎ অপুন্্রর কিয়দংশ' অঙ্গান্্র ও এপেণ্ডিকস্ জ্ুফ হই! মলের সহিত 

নির্শভ-হয় গ পরিশেবে রে।গী আরোগ্য লাভ করে। ₹ $টি জনক টিফ.- 
ল1ইটিস পাড়ায় নিকম্ অপেক্ষা খপ্ণ্ডিকস্ সর্ধদ| ক্ষতযুক্ত হয় | 

৮০ | চিকিৎসা | 'অহিফেন ॥ অহিফেন ও বেলেডোনা দেওয় 
য়। অলিভ অইলের পিচকাঁরি * মিউসিলাঁজিনস্ বা ক্লোরেট অফ 

-।৬)স্ ডিঙ্কস্) লেমনেড ? বরফ ও ছুগ্ধ ব্যবস্থেয় | উষ্ণ জলে কটিদেশ 
শ্মভিষেক এবং আ'ক্র;ন্ত স্থানে মনিন।র পুল্টিস্ ব্যবন্ৃত হয়| রোগীকে 
, ঠিষ্তে দিবে না| পুয় উৎপন্ন হুইর্ে "এমোনিয়া ও বার্ক; কুইনাইন 

এমোনিয়।) ব্র্যান্ডি ও অণ্ড মিকৃসচার অহিফেনের সহিত দিবে | 

রে।গীকে হুপ্ধ ও হুপ্ধের শর, কাচ) অণ্ড, বিফ. টি ও পপণর্ট খাইতে দিবে। 

পুরাতন সিকাইটিস.. 
৮১। ইহাতে* লক্ষণ ক্রমশ উৎপন্ন হয়| শরীর ক্রমশঃ শীর্ণ ও 

বলঙ্কীন ছয়। দক্ষিণ শ্রোণি প্রদেশে শুলবহ বেদী, উদয়ীধাীন। এবং 
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ক্ষধামান্দ্য হয়! কখন কখন কোন্ঠ বদ্ধ ও কখন কখন উদরাময় ঘটে ।' 

শ্লোন্সিক ঝিল্লী ক্ষত'হইলে শ্লেম্মন সিঃসরণ হয় ও রন্তআব ঘটে ! 
পীড়া-্বাংঘাতিক হইলে রোগী নিস্তেজ হইয়া মরে| অস্ত্র ব্দিরিত 
হইতে কদাচিৎ দেখ যায়| 

৮২। চিকিৎসা 1--ধাতু অক্র ও কুইনাইন ) আয়েডাঁইড় অফ এমোঁ- 

নিয়! ওবার্ক; কড্লিভাঁর অইল দিবে । রোগীকে গরম জলে স্নান" 

কক্পাইবে | আক্রীস্ত চনে বেলেডোন1$ ওয়েট কম্প্রেস্ ও বেলে- 
ডোঁনণ লাগীইতে পার? যায়| 

অনুত্েজক প্ৃর্টিকর পথ্য খাইতে দিবে | সমুদ্র বায়, সেবন দ্বার] 

উপকার দর্শে। | 

৮৩। খ॥ পেটে সাতিশয় বেদনা থাকে ন। 
কোষ্ঠবদ্ধ ও পুরাতন উদরাময়ে উপরিউক্ত লক্ষণ ঘটিয়। থঃকে। 

অ। কোষ্টাবদ্ধ (070৯০11)01167) 

২৮৪ | এই পীড়।দৈহিক কারণ হইতে উৎপন্ন হয় ; ব। কোন প্রবল ব। 
পুরধতন পীড়া ক্রমে ঘ্টিরা থাকে | এই রে'শী নানাবিধ ক'রণ হইতে 

উদ্ভুত হয়| দেহ সঞ্চালনের অভাব, অপরিপাচ্য খান্ভ১ কোলনের 

নিস্তেজফতা মস্তি পীড়া, বৃহৎ অস্ট্রের সংরতি এই পীর মূল কারণ 
ব্লিতে হইবে | শীশক ধাঁতুদ্বার। শরীর বিষাক্ত হইলেও হুইতে পাঁরে , 

৮৫ নির্ণয়ফারক লক্ষণ )--উদরাধ্াধন, অজীর্ণত, হদ্বেপ 

শ্বাসরুচ্ছ,ত', মস্তক ঘূর্ণন, শিরো্রহ, আহারান্তে পেটে ভার বোধ, ও 
হস্ত পদাদি শীতল হয় ও মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমে অশক্ততা « 

জনে | মল নির্থতি হয় ন। ব/নির্থত হইলে স্বপ্প, ছুর্শন্ধ বিশিষ্ট 

কর্দমের বর্ণের য় হইয়। থণকে। ৃ 
৮৬ | পাকস্থলী যরুৎ ও ক্লোমের কারোর বিরূপ হয়| রোগী 

বিবর্ণিত হয় | ত্বক শুক, মুত্র অপ্প অপ্প নিঃসরণ হয়। 

৮৭। চিকিৎসা ।_বিরেচক ওষধ, ব্যবস্থা! করিবে | কাঁরণ অনু- 
সারে ওষধ ব্যবস্থা! করিবে | স্বাভাবিক কোঁষ্ঠী বদ্ধ হষ্টলে বিরেচক 

বলকারক $ষধ ব্যবন্থ1করিৰে। |] | 



[২৩ এ 
পুষ্টিকর ও পরিপাচ্য পথ্য খাইতে দিয়ে শ গ্ত্য্ছ প্রাতেঃ প্রি 

শ্রম করিতে কছিবে । অধিক শিল্জ্রথ যাইতে নিষেধ করিবে | 

৬&। আ। পুরাতন উদ্রাময় (610010 10190101095) রি 

ইহ ম্যালেরিয়? হইতে উদ্ত,ত হুইতে পন্খুর | *অপি রপণচ্যতখধৃষ্ঠ ব1 

বিরেচক ওষধ অনিয়মে ব্যবহার দ্বারা! এই রোগী জন্বাইতে পারে। 

আন্দ্রের কোন স্থান ক্ষত বাঁ* অন্যান্য দৈছ্ছিক বা -স্থানিক কারণ হু্টতে 
উদ্ভুত হুইতে পারে । যককৎ ও বুন্ধকের পুরাতন পীড়া, ক্ষয়কাশ, ঠাস 

জ্বর, মধ্যাজ্বত্বক" গ্রন্থির পীড়া, পুরাতন পেরিটোনাইটিস্ ও» অন্যান 
পীড়ার ইহ। আনুসঙ্গিক হয়। বয়োঁিক ব্যক্তির যর্দি উদরাঁময় ভুই ব1- 

ভিন সপ্তাহের বেশী থাকি,ত দেখা যাঁয় তাহা হইলে অস্মিকৃ ক্যাটার্ 

ব্যতিত অন্ত যেন কঠিন পীড়া ঘটিয়াছে জানিবে | 

চি * 

[0751 10080 4) 00, 0911818177111555, 

112) 80৮513424৮1 নাখুতাতাতাা, 0 নানি, 






